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รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ปี 2564 

ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2564) 
 

    กองนโยบายและแผนงาน ได้ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)          
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2565) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายกระทรวงแรงงาน             
และแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด
สอดคล้องกับตัวชี้วัดทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านั กงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่และประกันสังคมจังหวัด/สาขา และให้ทุกหน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2564 ผ่านระบบ SSO Budget (รายงานความคืบหน้าตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 5 
ของทุกเดือน ตามหนังสือกองนโยบายและแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0604/ว 34 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 

   ส านักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนเพ่ือบริหารงาน
ส านักงานประกันสังคมประจ าปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น จ านวน 5,798,710,000 บาท (ประกาศ 6 ฉบับ) และ
บางส่วนได้น า ไปเปลี ่ยนแปลงเพื ่อด า เนินโครงการ ที่มีความจ าเป็นในช่วงโควิด และการด าเนินงาน               
ที่สถานการณ์เร่งด่วนที่จ าเป็นของส านักงานประกันสังคม เช่น การตรวจเชิงรุก การจัดตั้งจุดฉีดวัคซีน    
ซ่อมแซมอาคารเร่งด่วน เป็นต้น จ านวน 221,067,617 บาท และงบประมาณจากการจัดสรรดอกผล               
ของเงินกองทุนเงินทดแทนประจ าปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้นจ านวน 264,438,555 บาท (ประกาศ 2 ฉบับ) และ
บางส่วนได้ปรับแผนและยกเลิกโครงการ จ านวน 15,915,400 บาท เพ่ือด าเนินงานตามภารกิจและ           
กรอบยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2564 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัย
แรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความ
ต้องการเฉพาะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียม   
ความพร้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร
เพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ 
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     แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 (รวมทั้งปี) 2 กองทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 แยกรายกองทุน ดังนี้ 
ประกันสังคมกองทุน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนเงินทดแทน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 10 16 26 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 2 10 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 - 3 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 1 7 8 

รวม 13 36 49 
 

  
 
 

ยุทธศาสตร์ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 25 58 83 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 2 16 18 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 - 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 5 32 37 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 17 62 79 

รวมทั้งสิ้น 49 169 218 

ยุทธศาสตร์ที่ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 15 42 57 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 - 6 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 5 29 34 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 16 55 71 

รวม 36 133 169 
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 กองนโยบายและแผนงานท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ ได้ เสนองาน/โครงการ               
ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ส่งผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดรายเดือน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งการวัดผลจะน าผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินตามที่
กองได้ก าหนดไว้ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นการวัดผลงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าไปประเมินว่าเป็นไป     
ในทิศทางใดและควรปรับปรุงแก้ไขงาน/โครงการส่วนใดบ้าง เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้ 

แผนการด าเนินงาน ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2564) 2 กองทุน  
 ส านักงานประกันสังคมมีการติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ ไตรมาส 3    
(มกราคม – กันยายน 2564) ประกอบด้วย 44 งาน 121 โครงการรวมทั้งสิ้น 165 งาน/โครงการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เกณฑ์การประเมิน          

เกณฑ์การประเมินนี้ประเมินจากตัวชี้วัดของงาน/โครงการ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เป็นผู้เสนองาน/โครงการ โดยทางกองนโยบายและแผนงาน ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ 

1. ระดับดี (สีเขียว)     ด าเนินการได้ ร้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย 
2. ระดับปานกลาง (สีเหลือง)       ด าเนินการได้ ร้อยละ 50-99% ของเป้าหมาย  
3. ระดับต่ า (สีแดง)       ด าเนินการได้ต่ ากว่า 50% ของเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 23 40 63 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 2 14 16 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 - 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 5 25 30 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 14 41 55 

รวมทั้งสิ้น 44 121 165 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564  
ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลที่ได้จากการประเมินผลการด าเนินงาน        
1. ระดับดี (สีเขียว)      ด าเนินการตั้งแต่ ร้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย มีจ านวน 

112 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.88 ของจ านวนงาน/โครงการทั้งหมด 
2. ระดับปานกลาง (สีเหลือง)      ด าเนินการได้ ร้อยละ 50-99% ของเป้าหมาย มีจ านวน 

42 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.45 ของจ านวนงาน/โครงการทั้งหมด 
3. ระดับต่ า  (สีแดง)     ด า เนินการได้ต่ ากว่า 50% ของเป้าหมาย มีจ านวน 

11 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจ านวนงาน/โครงการทั้งหมด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
งาน/โครงการ
ที่ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 

ผลการประเมิน (ระดับ) 

ดี 
100% ขึ้นไป 

ปานกลาง 
50 – 99% 

ต่ ากว่า  
50% 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 63 46 16 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 16 8 5 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1 1 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 30 22 6 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 55 35 15 5 

รวม 165 112 42 11 

ร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด 100 67.88 25.45 6.67 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 
ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2564) 

แผนการด าเนนิงานทั้งสิ้น 165 งาน/โครงการ 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

64% 

73% 

100% 

50% 

73% 

27% 

20% 

31% 

25% 

9% 

7% 

19% 

2% 

เขียว เหลือง แดง 

6.67 % 
11 งาน/โครงการ  ต่ า 

63 งาน/โครงการ 

16 งาน/โครงการ 

1 งาน/โครงการ 

30 งาน/โครงการ 

55 งาน/โครงการ 

ปานกลาง 

ดี 
25.45 % 

42 งาน/โครงการ  

67.88 % 
112 งาน/โครงการ  

ดี 46 งาน/โครงการ ปานกลาง 16 งาน/โครงการ 
ต่ า 1 งาน/โครงการ 

ดี 8 งาน/โครงการ ปานกลาง 5 งาน/โครงการ ต่ า 3 งาน/โครงการ 

ดี 1 งาน/โครงการ 

ดี 22 งาน/โครงการ ปานกลาง 6 งาน/โครงการ ต่ า 2 งาน/โครงการ 

ดี 35 งาน/โครงการ ปานกลาง 15 งาน/โครงการ ต่ า 5 งาน/โครงการ 
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การด าเนินการที่อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ ากว่าเป้าหมายด าเนินการได้น้อยกว่า 50% 
ของเป้าหมาย รวม 11 งาน/โครงการ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 63 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 62 งาน/โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 98.41 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.59 
1. งานอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ปรับปรุงก าหนดอัตราเงินสมทบ การเพิ่มการจัดเก็บเงิน
สมทบและการพัฒนาสิทธิประโยชน์แผน (สสท.) (งบประมาณ 1,045,500 บาท) 

แผน : จ านวนครั้งในการจัดประชุม (12 ครั้ง)  
 ผล : ด าเนินการได้ต่ ากว่าแผน ด าเนินการจัดประชุมงานอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ จ านวน 5 ครั้ง 
เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 มีหน่วยงานเสนอขอถอนเรื่องเพ่ือพิจารณาซึ่งมีบางประเด็น        
ที่จะต้องทบทวน แก้ไข และจัดท าข้อมูลเพ่ือใช้ส าหรับประกอบการพิจารณาให้รอบคอบประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 16 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 13 งาน/โครงการ          
คิดเป็นร้อยละ 81.25 ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.75 
2. โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต 

(Intermediate Care) (งบประมาณ 19,740,000 บาท) 
 แผน : จ านวนผู้ประกันตนที่ได้รับของเยี่ยมในรูปแบบการให้บริการเชิงรุกให้กับผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตน
เจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) (27,629 ราย) 
 ผล : ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ด าเนินการได้ 9,675 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 เนื่องจากสถานการณ์ 
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การเดินทางออกพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและอาจเป็นการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรคไปสู่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาลผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤตที่มี
ภูมิคุ้มกันต่ า 
3. โครงการ สปส. มอบสุข (ศสน.) (งบประมาณ 3,400,000 บาท)  

แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนครั้งในการออกเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ (1 ครั้ง)  
  ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผู้ประกันตนผู้ทุพพลภาพที่ได้รับการตรวจเยี่ยม (3 คน) 
  ตัวชี้วัดที่ 3 สื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้งานประกันสังคมผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง (18 ครั้ง) 

ผล : ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน เนื่องจากกรมบัญชีกลางก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมในเรื่องการ
จัดท าร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐก าหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ จึงต้องแก้ไขร่างขอบเขตของงานใหม่ จ านวน 3 ครั้ง ท าให้การด าเนินงานล่าช้าไม่
เป็นไปตามก าหนดเป้าหมายไว้  

ขณะนี้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 25654 และจะเริ่มด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2564 
ต่อไป 
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4. โครงการจัดซื้อของเยี่ยมผู้ประกันตนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เงินเหลือจ่าย) (สจพ.) 
(งบประมาณ 500,000 บาท)  

     แผน : จ านวนผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคโควิด 19 ได้รับของเยี่ยม (1,000 คน) 
     ผล : ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากความรุนแรงของสถานการณ์ โควิด 19 ในแต่ละพ้ืนที่ อาจส่งผล
กระทบให้เกิดการจ ากัด หรือมีมาตรการที่เข้มงวดในการเข้าท ากิจกรรม 

ขณะนี้ ได้ด าเนินการเยี่ยมผู้ประกันตนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
เรียบร้อยแล้ว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 1 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 1 งาน/โครงการ              
คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึง
และให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 30 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 28 งาน/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67 
5. โครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (สบท.)  

(งบประมาณ 49,925,000 บาท) 
     แผน : ระดับ 1 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ  

ผล : ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน ขณะนี้คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานโครงการบูรณาการ
คลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา  
เมื่อวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และรับมอบเอกสารรายการอุปกรณ์พร้อมตรวจสอบการ
ติดตั้งอุปกรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมด าเนินการทดสอบพิสูจน์ระบบที่น าเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอราคา เมื่อวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2564 และก าหนดทดสอบเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิสูจน์ระบบที่น าเสนอ (POC : Proof of Concept) 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 
6. โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application     
    (สบท.) (120,000,000 บาท) (กันเงินจากปี 61 มาด าเนินการในปี 64) 
    แผน : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  
 ผล : ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติจัดจ้าง ครั้งที่ 2 โครงการปรับเปลี่ยน
ระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ก าหนดยื่นเอกสาร
ประกวดราคา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 55 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 50 งาน/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 90.91 ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 
7. งานส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญก าลังใจ (สลก.) (งบประมาณ 159,400 บาท)

แผน : จ านวนผู้มาใช้กิจกรรม/นันทนาการต่างๆ (5,400 คน)
ผล : ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน มีผู้มาใช้กิจกรรม/นันทนาการ จ านวน 575 คน เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ท าให้ต้องงดให้บริการหรืองดกิจกรรมในการรวมกลุ่มต่างๆ 
เพ่ือป้องการกันแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19  
8. งานปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพ พื้นที่ และอาคารสถานที่ (โครงการ 1 ปี) (สปส.จังหวัดสมุทรสาคร)
(งบประมาณ 549,400 บาท) (เงินเหลือจ่าย) 

แผน : ระดับ 1 ด าเนินการจัดท า TOR และราคากลางแล้วเสร็จ ระบุภายในเดือนกันยายน 2564 
ผล : ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง และขอบเขตงาน (TOR) 

9. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี  สาขาคลองหลวง
(สปส.จังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง) (งบประมาณ 14,628,300 บาท)
แผน : ระดับ 1 ด าเนินการจัดท า TOR และราคากลางแล้วเสร็จ ระบุภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

  ผล : ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง และขอบเขตงาน (TOR) 
10. งานปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพ พื้นที่ และอาคารสถานที่ (สปส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

(งบประมาณ 153,000 บาท) (เงินเหลือจ่าย)
แผน: ระดับ 1 ด าเนินการผูกพันสัญญาแล้วเสร็จ ระบุภายในเดือนมิถุนายน 2564
ผล : ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง และขอบเขตงาน (TOR)

11. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลในส านักงานประกันสังคมให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (กบค.) (งบประมาณ 6,926,200 บาท) 

แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ร้อยละ 60) 
    ตัวชีว้ัดที่ 2 ร้อยละต าแหน่งงานว่างที่เติมเต็ม (ร้อยละ 85) 

 ผล :  ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จึงต้องเลื่อนการบรรจุและการรับโอนจึงถูกขยายเวลาออกไป 

_____________________________ 



 
 

กองทุนประกันสังคม 
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ตัวชี้วดัที่ 1 ความส าเร็จในการปดิและส่งงบการเงินกองทุนประกันสังคม แผน 10 เดือน 3 6 9

ผล 2 6 9 100

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่เพิม่ขึ้น แผน 20 คน 12,759,350 12,667,750 12,576,500

ผล 12,940,496 12,995,099 12,992,890 103

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แผน 20 คน 3,610,013 3,660,026 3,710,039

ผล 3,572,893 3,611,621 10,449,333 282

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนของผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคม

แผน 20 ร้อยละ 96 96 96

ผล 94 94 95 99

ตัวชี้วดัที่ 5 ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการ ที่ช าระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการ

แผน 20 ร้อยละ 95 95 95

ผล 92 93 94 99

ตัวชี้วดัที่ 6 ร้อยละของจ านวนผู้ประกันตนส่งเงินสมทบที่นายจ้างส่งผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต

แผน 10 ร้อยละ 78 80 80

ผล 88 89 90 113

รวม 138

12

12,486,000

3,760,000

96

95

แผนปฏบิัตริาชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

งานประจํา

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3
หมายเหตุ

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนา นวัตกรรมการบรกิารทีม่คีวามหลากหลาย ในรปูแบบ และชอ่งทาง โดยมกีารบรกิารขัน้พ้ืนฐานที ่เปน็หน่ึงเดยีวกัน และสามารถใหบ้รกิารไดถึ้งระดบัรายบคุคล เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชบ้รกิาร หรอืการเขา้ถึงขอ้มลูของผู้
มสีิทธิ์ (ผู้ประกันตน/ ลูกจ้าง/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ทีม่พีฤตกิรรมความตอ้งการ
ทีแ่ตกตา่งกัน

แผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

82

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

1. งานบรกิารกองทนุประกันสังคม ณ หน่วยบรกิาร พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

836,460,200

Page 1
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความพงึพอใจของผู้ประกันตนต่อการใหบ้ริการ 
ประกันสังคมมาตรา 40

แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนช่องทางการใหบ้ริการที่ได้รับการปรับปรุงและพฒันาเพิม่ขึ้น แผน 50 ช่องทาง - - -
ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1  ร้อยละของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ผล 40 ร้อยละ 50 50 50

แผน 32 35 40 80

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ผล 20 คน 2,000 3,000 3,600
แผน 1,799 1,879 2,159 60

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของจ านวนข้อมูลผู้ประกันตนที่นายจ้างส่งเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

84 ผล 40 ร้อยละ 84 84 84

แผน 88 89 90 107

รวม 87

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 4 ผล 100 ระดับ 1 2
แผน 1 3 150
รวม 150

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

สสร.
โครงการเดมิ

935,237

50

3,800

ไม่มีงบประมาณ

1

90

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
3. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารแก่นายจ้างเพ่ือจัดทําขอ้มลูและจ่ายเงนิ
สมทบกองทนุประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

2. พัฒนาชอ่งทางการรบัขึน้ทะเบยีนเปน็ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
ผ่านหน่วยบรกิาร

สบท.4. โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทนัตกรรมในรปูแบบ 
Web Application

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ไม่มีงบประมาณ ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 4 ผล 100 ระดับ - 2 3
แผน 2 3 100
รวม 100

ไม่มีงบประมาณ

ตัวชี้วดัที่ 1 แผน 35 ระบบ -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 แผน 35 แหง่ -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของผู้ประกันตที่ใช้ Appllcation  ได้รับความพงึพอใจ แผน 30 ร้อยละ -
ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 3,059 ผล 100 คน 903 1,775 2,549

แผน 1,380 5,179 5,216 205

รวม 205

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 2,300 ผล 50 คน 950 1,200 1,835

แผน 1,221 1,784 2,134 116

ตัวชี้วดัที่ 2 75 ผล 50 ร้อยละ 75 75 75
แผน 50 18 42 56
รวม 86

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

5. โครงการจัดทําระบบการเบกิจ่ายประโยชน์ทดแทนดว้ยตนเองของ
ผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) กองทนุประกันสังคม

สบท. 30,000,000

165,805

1,645,720

6. โครงการจัดทําระบบ Appllcation เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขา้รบั
บรกิารทางการแพทย์ของผู้ประกันตน

สจพ.

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

แกนน าเครือข่ายประกันสังคม มีความรู้และเทคนิคในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การขยายความคุ้มครองประกันสังคม 
มาตรา 40 เพิม่ขึ้นไม่น้อยกวา่

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

จ านวนระบบ Appllcation เพือ่อ านวยความสะดวกในการเข้ารับ
บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
จ านวนสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการน าเร่ืองในการใช้ระบบ 
Appllcation

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

โครงการเดมิ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่

กลยุทธ์ 1.2 สรา้ง เครอืขา่ยพลเมอืง / พลเมอืงอาสาสมคัร หรอื เครอืขา่ยภาคประชาชนรว่มใหบ้รกิาร เพ่ือรว่มใหบ้รกิารและดแูลผู้ประกันตนในระดบัพ้ืนทีไ่ดอ้ย่างใกล้ชดิ พรอ้มสรา้งความครอบคลุมในการใหบ้รกิารอย่างทัว่ถึง โดยมกีารวางระบบ
การตอบแทน คืนกลับ ใหเ้กิดความเหมาะสม  สมเหตสุมผล ของการสรา้งประโยชน์

7.โครงการ 1 ตําบล 1 หมูบ่า้น ประกันสังคมทัว่ไทย

8. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครอืขา่ยประกันสังคม

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับบริการขอค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับสิทธปิระโยชน์
ประกันสังคม ไม่น้อยกวา่ ที่หน่วยงานก าหนด

แผน 100 คน 62,389 107,712 152,587

ผล 56,370 78,850 111,536 73

รวม 73

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิม่ขึ้นโดยสมัคร
ผ่านเครือข่ายประกันสังคม (ณ ธนัวาคม 2563)

10,200 แผน 50 คน 2,550 5,100         7,650 

ผล 22,917       37,381 148,184 1,937

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนเครือข่ายประกันสังคมเพิม่ขึ้น (ณ ธนัวาคม 2563) 1,500 แผน 50 คน 375 750 1,125
ผล 571 3,578 4447 395
รวม 1166

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จการด าเนินโครงการ 5 แผน 100 ระดับ - - 5
ผล 3 60
รวม 60

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 300 แผน 100 คน - -  -
ผล
รวม

สสร. ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

9. โครงการออกหน่วยเคลื่อนทีบ่รกิารเบด็เสรจ็ Service Delivery Unit 

10. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการปฏบิตังิานใหแ้ก่เครอืขา่ยประกันสังคม
ตามมาตรา 40

2,867,522

1,560,000

12. โครงการวันประกันสังคม  

ไม่มีงบประมาณ

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

สสร.

205,413

11. โครงการบรูณาการความรว่มมอืการขยายความคุ้มครองประกันสังคม
มาตรา 40 ระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชน

492,800
โครงการใหม่

สสร.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
ยช.4 

แผนแม่บทฯ 17

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คร้ัง แผน 100 คน 1 1 1
ผล 1 1 1 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 3 คร้ัง แผน 100 คน 1 1 1
ผล 1 1 1 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของข้อร้องเรียนและข้อหารือที่ได้รับ
ด าเนินการภายใน 30 วนั

90 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้ประกันตนที่มีสิทธไิด้รับบริการทางการแพทย์ภายใต้
กฎหมายประกันสังคม

12 แผน 50 ล้านคน - - -

ผล

รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของจ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของ
ผู้ประกันตนประเภทผู้ปว่ยนอกที่ผู้รับจ้างตรวจสอบผ่าน

100 แผน 100 ร้อยละ - - -

ผล

รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สจพ.

11,470,800

13. งานอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์และขยาย
ขอบเขตของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (เฉพาะกิจ)

สสร. 95,475

17,000,000

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
16. โครงการจ้างรบั-ส่งขอ้มลูการใชบ้รกิารทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ประเภทผู้ปว่ยนอกและขอ้มลูบญัชผู้ีปว่ยโรคเรื้อรงั

14. งานอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์และขยาย
ขอบเขตของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (เฉพาะกิจ) (สําหรบัเงนิเหลือจ่าย)

สสร. 376,900 ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

สจพ.

กลยุทธ์ 1.3 ปรบัปรงุ รปูแบบขอ้ตกลงการบรกิารดา้นการแพทย์ และสรา้งอิสระการบรหิารจัดการบรกิารบนเงื่อนไขขอ้ตกลงทีเ่ปน็ธรรม ควบคู่กับ กลไกกํากับ ตดิตาม รว่มกับภาคประชาชน ควบคุมการดําเนินทีม่ปีระสิทธิภาพ
งานประจํา
15. งานจัดระบบบรกิารทางการแพทย์

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ประเภทผู้ปว่ยใน ที่ผู้รับจ้างตรวจสอบเวชระเบยีน และรายการ
ค่าใช้จ่ายแล้ว พบวา่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ (Outlier 
Reimbursement Schedule)

100 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ประเภทผู้ปว่ยใน ที่ผู้รับจ้างได้ ท าการวเิคราะหก์ารจัดกลุ่ม
วนิิจฉัยโรคร่วมและน้ าหนักสัมพทัธ์

100 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล

รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนธรุกรรมการเบกิจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของ
ผู้ประกันตนในกรณีการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพเิศษ
เฉพาะทางและการท าหมัน

400,000 แผน 100 รายการ - 200,000 300,000

ผล 126,050 191,521 64

รวม 64

สจพ. ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

12,593,000

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

17. โครงการจ้างวิเคราะหก์ารจัดกลุ่มวินิจฉยัโรครว่มและนํ้าหนักสัมพัทธ์
ของผู้ปว่ยในและวิเคราะหข์อ้มลูผู้ปว่ยในทีม่ค่ีาใชจ้่ายสูงเกินปกติ

4,800,00018. โครงการจ้างรบั/ส่งและประมวลผลการเบกิจ่ายค่าบรกิารทางการแพทย์
กรณแีพทย์ผู้เชีย่วชาญพิเศษเฉพาะทาง

สปย. ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนสถานพยาบาลได้รับรางวลัสถานพยาบาลในดวงใจ 20 แผน 50 แหง่ - - 20
ผล 21 105

ตัวชี้วดัที่ 2 สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดบริการเปน็พเิศษให้
ผู้ประกันตนที่ประทับใจเกินความคาดหมาย

20 แผน 50 แหง่ - - 20

ผล 21 105
รวม 105

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละจ านวนสถานพยาบาลที่อยู่ในความตกลงจะต้องได้รับการ
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล

40 แผน 100 ร้อยละ - - -

ผล

รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจสุขภาพเชิงรุก
ในสถานประกอบการ	

6,788 แผน 100 คน 2,925 4,638 6,138

ผล 2,430 3,818 4,878 79

รวม 79

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)

2,871,000

19. โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ 

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ

20. โครงการตรวจประเมนิการใหบ้รกิารทางการแพทย์ของสถานพยาบาล
หลักทีใ่หบ้รกิารแก่ผู้ประกันตน  ประจําป ี2564 - 2566

สจพ.

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนา รปูแบบ และวิธีการใชส้ิทธิการรกัษาพยาบาลทีอํ่านวยความสะดวกใหกั้บผู้ประกันตนทกุกลุ่ม และทกุคนอย่างเปดิกว้าง โดยสรา้งความยืดหยุ่นของการใชบ้รกิารทางการแพทย์ทีส่อดคล้องกับความตอ้งการในการรกัษาพยาบาลของผู้ประกันตนแตล่ะราย

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

1,286,820 ยช.3
แผนแม่บทฯ 13

สจพ.

21. โครงการส่งเสรมิสุขภาพปอ้งกันโรคเชงิรกุ

2,429,800 ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

สปย. 110,000

ตัวชี้วดั 200 แผน 100 ฉบบั

ผล

รวม

สลก.  72,705,000
28,958,600
79,413,000

ตัวชี้วดั 3,700,000 แผน 100 คน 3,010,000

ผล 1,863,639 62

รวม 62

ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้ประกันตนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 จ านวน 60,000 คน

60,000 แผน 100 คน - 60,000 60,000

ผล 29,941 29,941 50

รวม 50

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

22. โครงการสนับสนุนการตัง้จุดบรกิารฉดีวัคซีนโคโรนา 2019
 ใหผู้้ประกันตน ระยะที ่1-3

โครงการใหม่
21. โครงการจ้างทีป่รกึษาทางการแพทย์และทีป่รกึษาทางการพยาบาล

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

23. โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) 
เพ่ือผู้ประกันตน (สําหรบัเงนิเหลือจ่าย)

จ านวนเวชระเบยีนของผู้ประกันตนที่รับการตรวจสอบในการจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

สลก. 6,445,787

จ านวนผู้ประกันตนในความรับผิดชอบของส านักงานประกันสังคม
 กรุงเทพมหานครพืน้ที่ 1-12 ได้รับการฉีดวคัซีนโควคิ 19

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้ประกันตนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14,000 แผน 100 คน - 14,000 14,000

ผล 17,608 17,608 126

รวม 126

ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้ประกันตนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 60,000 แผน 100 คน - 60,000 60,000

ผล 42,241 42,241 70

รวม 70

ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้ประกันตนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 107,534 แผน 100 คน -

ผล

รวม

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

24. โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) 
เพ่ือผู้ประกันตน ระยะที ่2 (สําหรบัเงนิเหลือจ่าย)

สลก. 2,100,000

26. โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) 
เพ่ือผู้ประกันตน ระยะที ่4 (สําหรบัเงนิเหลือจ่าย) พ้ืนที ่1-12

สลก.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

5,989,944

25. โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) 
เพ่ือผู้ประกันตน ระยะที ่3 (สําหรบัเงนิเหลือจ่าย)

สลก. 5,989,944
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

5,521,690

ตัวชี้วดัที่ 1 49,000 แผน 100 คน - 49,000 49,000

ผล - 29,659 29,659 61

รวม 61

64,035,505
ตัวชี้วดัที่ 1 1,256,156 แผน 100 คน - - 1,099,828

ผล 837,404 76

รวม 76

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนรายการที่รับเงินสมทบ จ่ายประโยชน์ทดแทน และโอนเงิน 69,600,000 แผน 25 รายการ 17,400,000 34,800,000 52,200,000

ผล 17,945,065 34,371,588 55,864,821 107

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ช าระเงินสมทบผ่าน 95 แผน 25 ร้อยละ 95 95 95
ผล 94 96 96 101

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละผู้ประกันตน ม.40 ช าระเงินสมทบ ผ่านธนาคาร 70 แผน 25 ร้อยละ 70 70 70
ผล 78 83 96 137

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละผู้ประกันตนรับประโยชน์ทดแทนผ่านหน่วยบริการ 99 แผน 25 ร้อยละ 99 99 99
ผล 99 99 99 100
รวม 111

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สปจ.ปทุมธาน/ี
สปจ.

สมุทรปราการ/
สปจ. นนทบรีุ/

สปจ.ชลบรีุ (1-2)
ผู้ประกันตนในความรับผิดชอบของส านักงานประกันสังคมจังหวดั

ผู้ประกันตนในความรับผิดชอบของส านักงานประกันสังคมจังหวดั

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

28. โครงการสนับสนุนการตัง้จุดบรกิารฉดีวัคซีนโควิด 19 ใหผู้้ประกันตน สปจ.ฉะเชิงเทรา
(1-2)/สปจ.

ระยอง

งานประจํา

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

27. โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์คัดกรองไวรสัโคโรนา 2019 
เพ่ือผู้ประกันตน (จังหวัด)

29. งานการเงนิ (กองทนุประกันสังคม) 339,165,900

กลยุทธ์ 1.5 ขยายรปูแบบการบรกิารและการบรหิารการเงนิรองรบันวัตกรรมทางการเงนิในอนาคต โดยอาศัยความรว่มมอืจากสถาบนัการเงนิและเครอืขา่ยพันธมติรทีไ่มใ่ชส่ถาบนัการเงนิ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กบง.
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนความส าเร็จในการจัดท างบการเงินรวมทั่วประเทศ แผน 50 คร้ัง 3 6 9
ผล 3 6 8 89

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนของงบการเงินของ สปส.เขตพืน้ที่/จังหวดั/สาขา แผน 50 แหง่ 417 834 1,251
ผล 556 834 1114 89

รวม 89

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนช่องทาง/รูปแบบ/ข้อตกลงการใหบ้ริการกับธนาคารและ 1 แผน 100 ช่องทาง - 1 1
ผล 1 1 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีไตวายเร้ือรัง 120,000 แผน 30 คร้ัง 30,000 60,000 90,000
ผล 543,423 1,085,388 1,445,005 1606

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนสถานพยาบาล/คลินิก (เอกชน) ท าข้อตกลงในการ
ใหบ้ริการทางการแพทย์

300 แผน 30 แหง่ 75 150 225

ผล 124 201 276 123
ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนรายการก ากับตรวจสอบการจ่ายประโยชน์ทดแทน 7 กรณี แผน 40 รายการ 7,625,000 15,500,000 23,600,000

ผล 7,268,735 11,967,006 16,642,271 71
รวม 547

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

3,241,80030. งานบญัช ี(กองทนุประกันสังคม)

31. โครงการการพัฒนาการรบั – จ่ายเงนิ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

31,950,000

32. งานสิทธิประโยชน์

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

สปย. 1,662,400

งานประจํา
 กลยุทธ์ 1.7 ปรบัปรงุและพัฒนา สิทธิประโยชน์/ประโยชน์ทดแทน ทีร่องรบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเปน็ส่วนหน่ึงของการประกันสังคมในระดบัสากล ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการ และคุ้มครองวัยแรงงานทกุกลุ่มไดอ้ย่างครอบคลุม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ไม่มีงบประมาณกบง.

12

1,668

กบง.

โครงการเดมิ
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการใหค้วามเหน็หรือแก้ไขระบบงานประกันสังคม
ตามมาตรา 40

300 แผน 100 คร้ัง 75 150 225

ผล 144 241 639 284

รวม 284

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละจ านวนการตรวจแนะน าการวนิิจฉัยและจ่ายประโยชน์
ทดแทน ตามแผนประจ าปี

80 แผน 100 ร้อยละ - - -

ผล

รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จในการพฒันาสิทธปิระโยชน์ประกันสังคม 5 แผน 100 ระดับ 1 2 3
ผล 1 1 3 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 การพฒันาบคุลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภยั 6 แผน 30 คน - - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 สนับสนุนข้อมูลหรือวเิคราะหข์้อมูลหรือใหค้ าแนะน าในการพฒันา
สิทธปิระโยชน์ การขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคม

5 แผน 50 เร่ือง 1 2 3

ผล 1 2 5 167

ตัวชี้วดัที่ 3 สร้างการรับรู้ด้านการประกันสังคมใหแ้ก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ส านักงานประกันสังคม และประชาชนทั่วไป

3 แผน 50 คร้ัง 1 2 2

ผล 2 2 100

รวม 133

34. โครงการตรวจแนะนําการวินิจฉยัจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่สํานักงาน
ประกันสังคมและสถานพยาบาล

สสร.

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)

9,504,000

โครงการเดมิ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

36. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในงานดา้นคณติศาสตรป์ระกันภยั กวพ.

ไม่มีงบประมาณ35. การศึกษาพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40

33. การบรหิารจัดการงานประกันสังคมมาตรา 40

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

831,525

ไม่มีงบประมาณ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สปย.

สสร.
รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 รายงานผลการศึกษาวจิัย 1 แผน 100 เล่ม - - 1
ผล 1 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 ความส าเร็จในการสรุปข้อมูลส าคัญส านักงานประกันสังคม 12 แผน 25 คร้ัง 3 6 9
ผล 3 6 9 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ความส าเร็จในการวเิคราะหแ์ละประเมินสถานะกองทุน 4 แผน 25 คร้ัง 1 3 3
ผล 2 3 3 100

ตัวชี้วดัที่ 3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานประจ าปี 4 แผน 25 ระดับ 1 2 3
ผล 1 2 3 100

ตัวชี้วดัที่ 4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติงานประกันสังคม 4 แผน 25 ระดับ 1 2 3
ผล 1 2 3 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนโครงการวจิัยที่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ 2 แผน 100 เร่ือง - 2 2

ผล 2 2 100

รวม 100

กวพ.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

39. งานวิจัยและพัฒนา กวพ.
รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

623,600

โครงการใหม่

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

กลยุทธ์ 1.8 ทบทวน และพัฒนารปูแบบ ระบบและกระบวนการจัดเก็บเงนิสมทบจากกลุ่มเปา้หมายของสํานักงานประกันสังคม (ผู้ประกันตน/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ใหม้ปีระสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ ์รวมถึงความสามารถใน

38. งานสถิตแิละคณติศาสตรป์ระกันภยั 

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

งานประจํา

37. โครงการประเมนิผลประสิทธิผลสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณชีราภาพ 2,000,000

560,600

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กวพ.
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการตามเปา้หมายที่ได้รับ
การตรวจสอบ

แผน 20 ร้อยละ 25 50 75

ผล 32 50 71 95

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
บญัชีค่าจ้างกองทุนประกันสังคม

แผน 20 ร้อยละ - 30 75

ผล 4 43 57

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละของจ านวนนายจ้างที่ได้รับการตรวจสอบบญัชีค่าจ้าง
กองทุนเงินทดแทน

แผน 20 ร้อยละ 20 50 80

ผล 0 88 94 117

ตัวชี้วดัที่ 5 แผน 20 หน่วยงาน 23 29 29

ผล 6 8 27 93

ตัวชี้วดัที่ 6 ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการนิติบคุคลที่ติดตามให้
ขึ้นทะเบยีนประกันสังคมใหม่ เทียบกับจ านวนนิติบคุคลที่จด
ทะเบยีนกับกรมพฒันาธรุกิจการค้าที่อยู่ในข่ายบงัคับตามกฎหมาย

แผน 20 ร้อยละ 100 100 100

ผล 96 94 94 94

รวม 91

สตส.

100

100

100

จ านวนส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ที่/จังหวดั/
สาขา ที่ได้รับการตรวจแนะน า และการสนับสนุนการตรวจสอบ
บญัชีค่าจ้างรวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบบญัชีค่าจ้าง 
ณ หน่วยปฏบิติั

528,53540. งานตรวจสอบ

29

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

100
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการจัดเก็บเงินสมทบจากสถานประกอบการที่
ขึ้นทะเบยีนกับส านักงานประกันสังคม

96 แผน 40 ร้อยละ 96 96 96

ผล 95 96 96 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของจ านวนข้อมูลผู้ประกันตนที่นายจ้างส่งผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต

84 แผน 30 ร้อยละ 84 84 84

ผล 88 89 89 106

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนหน่วยปฏบิติัที่ได้รับการออกตรวจ แนะน า 12 แผน 30 หน่วย 3 6 9

ผล 2 2 2 22
รวม 78

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 15 แผน 100 คร้ัง 4 8 12
ผล 2 5 5 42
รวม 42

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6 9
ผล 3 5 5 56
รวม 56

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบยีนกองทุนประกันสังคม 496,400 แผน 50 แหง่ 492,350 493,700 495,050

ผล 484,731 486,354 488,639 99
ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบยีนกองทุนประกันสังคม 12,486,000 แผน 50 คน 12,759,350 12,667,750 12,576,500

ผล 1,294,496 12,995,099 12,992,890 103
รวม 101

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

42. งานอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบยีบ ปรบัปรงุกําหนดอัตรา
เงนิสมทบ การเพ่ิมการจัดเก็บเงนิสมทบและการพัฒนาสิทธิประโยชน์

สสท.

1,045,500

สสท.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สสท.

19,860,20041. งานเงนิสมทบ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
ยช.4

แผนแม่บทฯ 17

43. งานอนุกรรมการกลั่นกรองเงนิสมทบค้างชําระของสํานักงานประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

สสท.44. งานทะเบยีนนายจ้าง/ผู้ประกันตน ไม่มีงบประมาณ

856,700
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการใหค้วามรู้แก่แรงงานต่างด้าว 20 แผน 50 คร้ัง 7 15 20
ผล 9 11 16 80

ตัวชี้วดัที่ 2 แรงงานต่างด้าวมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธปิระโยชน์
ตามกฎหมายวา่ด้วยการประกันสังคมและกฎหมายวา่ด้วย
เงินทดแทน ร้อยละ 70 โดยสามารถใช้สิทธทิี่พงึมีได้อย่างถูกต้อง

70 แผน 50 ร้อยละ 70 70 70

ผล 85 85 85 121

รวม 101

ตัวชี้วดัที่ 1 มีระบบ/แนวทางการปอ้งกันการไม่น าส่งเงินสมทบ และกลไก
การตรวจสอบที่มีประสิทธภิาพ

1 แผน 50 ระบบ - - -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 50 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล
รวม

45. โครงการใหค้วามรู้ดา้นการประกันสังคมแก่แรงงานตา่งดา้ว 

ร้อยละความส าเร็จของรายงานผลการวเิคราะหค์วามเส่ียง
ความสามารถในการช าระเงินสมทบของนายจ้าง/
สถานประกอบการ

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

โครงการเดมิ
99,650 ยช.4

แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

827,400สตส.46. โครงการวิเคราะหค์วามเสี่ยงความสามารถในการชําระเงนิสมทบ
ของนายจ้าง
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของจ านวนนายจ้าง/สถานประกอบการจากฐานข้อมูล
ภาครัฐที่เชื่อมโยงและอยู่ในข่ายคุ้มครองตามกฎหมายที่ยังไม่ขึ้น
ทะเบยีนประกันสังคมครบถ้วน

80 แผน 100 ร้อยละ - - -

ผล
รวม

แผน
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 300 แผน 50 แหง่ - - 300

ผล 300 100
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของนายจ้างที่ช าระเงินสมทบภายในก าหนดเวลาที่เพิม่ขึ้น 100 แผน 50 ร้อยละ - - 100

ผล 100 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนสถานพยาบาลที่ได้รับการตรวจใช้ยาในสถานพยาบาลการ
จ่ายยาบญัชี จ(2) การจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์

18 แผน 100 แหง่ - - -

ผล

รวม

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

47. โครงการเชือ่มโยงขอ้มลูนายจ้างกับฐานขอ้มลูภาครฐัเพ่ือการตรวจสอบ

49. โครงการจ้างทีป่รกึษาเภสัชกรรมเพ่ือกํากับคุณภาพการใชย้าของ
สถานพยาบาลและกํากับการตรวจสอบการจ่ายชดเชยบญัชยีาหลักแหง่ชาต ิ
จ(2) และยาตา้นไวรสัเอดส์

ไม่มีงบประมาณ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สตส.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

450,000สสท.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

48. โครงการมอบโล่ประกาศเกียรตคุิณสถานประกอบการ

กลยุทธ์  1.9 พัฒนากลไก การจ่ายสิทธิประโยชน์และระบบการตรวจสอบการจ่ายสิทธิ ทีร่องรบัการจ่ายทีห่ลากหลาย และรวดเรว็ โดย ม ีPlatform ในรปูแบบใหมท่ีร่องรบัอนาคต ไมว่่าจะเปน็รปูแบบดจิิทลั โครงขา่ยพลเมอืง อาสาสมคัร หรอื
โครงการเดมิ

สจพ.

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

264,000 ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพือ่เบกิค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบ กรณีการ
รักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW≥2) ได้รับการตรวจสอบการ
บริการทางการแพทย์ประเภท Coding Audit

700 แผน 35 แฟม้ 700 700 700

ผล 722 722 722 103
ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน

เพือ่เบกิค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบ กรณีโรคที่
11,000 แผน 35 รายการ 11,000 11,000 11,000

ผล 11,491 11,491 11,491 104

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพือ่เบกิค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบความ
ผิดปกติของข้อมูลการรายงานบริการทางการแพทย์ (Data 100%)
 (รายเดือน)

1 แผน 30 รายการ 1 1 1

ผล 1 1 1 100
รวม 103

ตัวชี้วดัที่ 1 6,300 แผน 50 แฟม้ 1400 6300
ผล 700 3056 49

ตัวชี้วดัที่ 2 99,000 แผน 50 รายการ 33,000 66,000
ผล 12,350 45,098 68
รวม 58

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สจพ. 1,312,000 ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สจพ. 14,520,00051. โครงการตรวจสอบขอ้มลูการใชบ้รกิารทางการแพทย์กรณโีรคทีม่ี
ค่าใชจ้่ายสูง และกรณโีรคทีม่ภีาระเสี่ยง ประจําป ี2564 -2566

จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพือ่เบกิค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบ กรณีการ
รักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW≥2) ได้รับการตรวจสอบการ
จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพือ่เบกิค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบ กรณีโรคที่
มีภาระเส่ียงได้รับการตรวจสอบการบริการทางการแพทย์ประเภท

50. โครงการตรวจสอบขอ้มลูการใชบ้รกิารทางการแพทย์แบบบรูณาการของ
สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม (กรณโีรคทีม่ค่ีาใชจ้่ายสูง และกรณี
โรคทีม่ภีาระเสี่ยง)
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต่ ากวา่ benchmark 100 แผน 100 ร้อยละ 100 100 100
ผล 100 99 100 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6 9
ผล 3 5 8 89
รวม 89

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 14 แผน 100 คร้ัง 3 7 10

ผล 3 7 12 120

รวม 120

ตัวชี้วดัที่ 1 มูลค่าทรัพย์สินที่ถือครองของส านักงานประกันสังคม มีความถูก
ต้องครบถ้วน 100

100 แผน 100 ร้อยละ 100 100 100

ผล 100 100 100 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 ส านักงานประกันสังคมมีระบบฐานข้อมูลกองทุนต่างประเทศ 1 100 ระบบ - - - -
ผล - - -
รวม

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)
(ประกาศ ฉ.3)

34,801,600

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

3,000,000

14,321,217

669,400

กบล.

กลยุทธ์ 1.10 พัฒนารปูแบบการบรหิารกองทนุรปูแบบใหม ่รองรบัทศิทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์ การสรา้งความครอบคลุมของการดแูลวัยแรงงานและบรบิทการลงทนุทีเ่ปลี่ยนแปลงไป พรอ้มกับการสรา้งความเขา้ใจและการยอมรบัจาก
งานประจํา
52. งานนําเงนิกองทนุไปจัดหาผลประโยชน์

53. งานอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยง กองทนุประกันสังคม

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)

กบล.

กบล.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

54. งานอนุกรรมการบรหิารการลงทนุ กองทนุประกันสังคม

กบล.

กบล.

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

553,800

56. ค่าสมคัรสมาชกิระบบฐานขอ้มลูกองทนุรวมสําหรบัการลงทนุตา่งประเทศ
 กองทนุประกันสังคม

55. โครงการจัดจ้างหน่วยงานบรกิารดแูลและเก็บรกัษาหลักทรพัย์ 
(Custodian)
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ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ิย. ม.ค. - ก.ย.

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้ประกันตนที่ได้รับของเยี่ยมในรูปแบบการใหบ้ริการเชิงรุก
ใหก้ับผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บปว่ยในสถานพยาบาลหรือ
ผู้ปว่ยหลังภาวะวกิฤต  (Intermediate Care)

39,480 แผน 100 ราย 3,250 10,464 27,629

ผล 1,919 4,425 9,675 35

รวม 35

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการออกเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ 10 แผน คร้ัง - - 1
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้ประกันตนผู้ทุพพลภาพที่ได้รับการตรวจเยี่ยม 30 แผน คน - - 3
ผล

ตัวชี้วดัที่ 3 ส่ือมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้งานประกันสังคมผ่าน
ส่ือต่าง ๆ ทุกช่องทาง

180 แผน คร้ัง - - 18

ผล
รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนปฏบิตัิราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําป ี2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน
(%)

3,400,000ศสน. ยช.4 
แผนแม่บทฯ 1720

30

50

2. โครงการ สปส. มอบสุข 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนารปูแบบ การดแูล ผู้ประกันตนทีเ่จ็บปว่ยเรื้อรงั/ทพุพลภาพ ซ่ึงตอ้งการไดร้บัการดแูลอย่างใกล้ชดิ หรอืไมส่ามารถดแูลตนเองไดใ้หส้ามารถกลับมาใชช้วีิต หรอืกลับเขา้สู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพ้ืนที ่ซ่ึงผู้ประกันตนรายน้ันๆ สามารถใชส้ิทธิได้

โครงการเดมิ
1. โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทพุพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บปว่ยใน
สถานพยาบาลหรอืผู้ปว่ยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

19,740,000 ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ิย. ม.ค. - ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน
(%)

ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้ประกันตนที่มีสิทธบิ าบดัทดแทนไตใช้บริการฟอกเลือดด้วยเคร่ือง
ไตเทียมและเข้าถึงยาฉีดเพิม่เม็ดเลือดแดง (Erythropoietin)

2,200,000 แผน 100 รายการ 550,000 1,100,000 1,650,000

ผล 450,062 1,003,166 1,557,675 94

รวม 94

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการได้รับข้อมูลการใหบ้ริการทางการแพทย์กรณีปลูก
ถ่ายอวยัวะและกรณีการใหย้าแฟคเตอร์ส าหรับผู้ปว่ยโรคเลือดออก
ง่าย (ฮีโมฟเีลีย) ตามเวลาที่ก าหนด

80 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่สามารถน ามา
ด าเนินการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องทันตามก าหนดเวลา

80 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล

รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

3. โครงการจ้างรบั/ส่งและประมวลผลการเบกิจ่ายค่าบรกิารทางการแพทย์
สําหรบัการรกัษา ผู้ปว่ยไตวายเรื้อรงัระยะสุดทา้ย กรณบีําบดัทดแทนไต

4. โครงการจัดจ้างรบั-ส่งและประมวลผลขอ้มลูการใหบ้รกิารทางการแพทย์
แก่ผู้ประกันตน เพ่ือการเบกิจ่ายค่าบรกิารทางการแพทย์กรณปีลูกถ่ายอวัยวะ
และกรณค่ีายาแฟคเตอร์

สปย. 6,850,000

2,190,000

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

สจพ.
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ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ิย. ม.ค. - ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน
(%)

เงินเหลือจ่าย

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้ประกันตนปว่ยด้วยโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควดิ 19 ได้รับของเยี่ยม

1,000 แผน 100 - -  - 1,000

ผล 0 0
รวม 0

ตัวชี้วดัที่ 1 มีระเบยีบและแนวปฏบิติัที่ปรับปรุงการใหบ้ริการประกันสังคม
รองรับการใหบ้ริการผู้ประกันตนต่างชาติที่ผู้บริหารเหน็ชอบและ
น าไปใช้ปฏบิติั

1 แผน 50 เร่ือง 1 1 1

ผล 1 1 1 100

ตัวชี้วดัที่ 2 มีร่างระเบยีบและแนวปฏบิติัที่ปรับปรุงการใหบ้ริการประกันสังคม
รองรับการใหบ้ริการผู้ประกันตนต่างชาติ

1 แผน 50 เร่ือง 1 1 1

ผล 1 1 1 100

รวม 100

กลยุทธ์ 2.2 สรา้งความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการประกันสังคมและเตรยีมความพรอ้มใหก้ลุ่มแรงงานรุ่นใหม ่เพ่ือเปน็ส่วนหน่ึงของแรงงานทีม่คุีณภาพ และมวีุฒิภาวะของระบบประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ไม่มีงบประมาณ

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาและบรหิารสิทธิประโยชน์/ ประโยชน์ทดแทน รวมถึงการบรกิาร ตามลักษณะและพฤตกิรรมของผู้ประกันตน ในแตล่ะกลุ่มทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะ รวมไปถึงการ เชือ่มโยงกับการประกันสังคมนานาชาต ิเพ่ือรองรบัการเคลื่อนย้ายแรงงาน
โครงการเดมิ
6. โครงการเตรยีมความพรอ้มและการพัฒนาระบบประกันสังคมรองรบั
การใหบ้รกิารแรงงานขา้มชาติ

กนผ. ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

โครงการใหม่
5. โครงการจัดซ้ือของเยี่ยมผู้ประกันตนตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
หรอืโรคโควิด 19 (สําหรบักันเงนิเหลือจ่าย)

สจพ. 500,000
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ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64 

ตัวชี้วดัที่ 1 สัดส่วนของจ านวนผู้สูงอายุเข้าท างานกับส านักงานประกันสังคม 
คิดเปน็ร้อยละ 90 ของจ านวนที่ได้รับการจัดสรร

90 แผน 100 ร้อยละ 90 90 90

ผล 97 100 100 111

รวม 111รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนปฏบิตัิราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําป ี2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการพร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียมความพร้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุแผน/ผล

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 15

กลยุทธ์ 3.2 รว่มยกระดบัคุณค่าของผู้ประกันตนสูงอายุในการเปน็ส่วนหน่ึงสังคมผ่านการแลกเปลี่ยน แบง่ปนั และเปดิโอกาส ในการใชศั้กยภาพของผู้ประกันตนสูงอายุ เพ่ือตอ่ยอดและสรา้งคุณค่าใหกั้บสังคม โดยดําเนินงานรว่มกับหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง
โครงการเดมิ
1. โครงการส่งเสรมิการจ้างงานผู้สูงอายุเขา้ทํางานกับสํานักงานประกันสังคม กบค. 42,411,600

Page 24



ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย.64 ม.ค. - ก.ย.64

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละความถูกต้องในการประมวลผลเฉล่ียต่อเดือน 98 แผน 100 ร้อยละ 98 98 98
ผล 99 99 99 101
รวม 101

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6 9
ผล 2 4 9 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 8 แผน 100 ระดับ 2 2 6

ผล 2 2 6 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 9 แผน 100 ระดับ 4 4 5
ผล 1 1 4 80

ตัวชี้วัดที ่2 จ านวนระบบจัดการสถาปตัยกรรม 1 แผน 50 ระบบ - -
ผล
รวม 80

1. งานกําหนดนโยบายวางแผนและสนับสนุนการปฏบิตังิานจัดระบบ
คอมพิวเตอร์ บาํรุงรักษาระบบงาน ฐานขอ้มลูและอุปกรณ์

2. งานอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานดว้ยเครือขา่ยดจิิทัล และเครือขา่ยการสื่อสารเพ่ือสร้างการเขา้ถึงและให้บริการเชงิรุกแก่ทุกคน

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

กลยทุธ์ 4.1 อํานวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนาระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูการให้บริการเปน็หน่ึงเดยีวกันในลักษณะ Omni Channel สําหรับการให้บริการทัง้รูปแบบ Online และ Offline ให้เปน็บริการแบบไร้รอยตอ่ เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ทีด่แีก่ผู้รับบริการ โดยบรูณาการขอ้มลูกับหน่วยงานพันธมติรร่วมบริการ 

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

สบท.

195,100

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

4. โครงการจ้างทีป่รึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) 
ของสํานักงานประกันสังคม

งานประจํา

สบท.

1,037,900

458,052,500สบท.

สบท.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

โครงการเดมิ
3. โครงการดําเนินการจัดทํามาตรฐานห้อง Data Center สู่ระบบ ISO 
27001

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานดว้ยเครือขา่ยดจิิทัล และเครือขา่ยการสื่อสารเพ่ือสร้างการเขา้ถึงและให้บริการเชงิรุกแก่ทุกคน

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 2 แผน 100 ระดับ - - 1
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 4 แผน 100 ระดับ 1
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 4 แผน 100 ระดับ - 1 4
ผล 1 4 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 4 แผน 100 ระดับ 1 1 4
ผล 1 1 4 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 4 แผน 100 ระดับ 1 1 4
ผล 1 1 4 100 ด าเนินการเสร็จกอ่นแผน

รวม 100

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

61,577,000

84,083,000สบท.

สบท.
ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

โครงการใหม่
ยช.6 

แผนแม่บทฯ 20
(โครงการต่อเนือ่ง)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สบท. 180,000,000

กลยทุธ์ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์กร ให้มคีวามทันสมยั ปลอดภยั มเีสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทํางานจากทุกทีทุ่กเวลา
โครงการใหม่
7. โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

สบท.6. โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมนเฟรมเปน็ระบบ Web Application

49,925,000

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

5. โครงการบรูณาการคลังขอ้มลูบิก๊ดาตา้องค์กรและระบบ
สนับสนุนการตดัสินใจ

สบท.

กลยทุธ์ 4.2 สนับสนุนการให้บริการทีห่ลากหลายดว้ยการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการให้บริการทีม่คีวามคล่องตวั มปีระสิทธิภาพ และตอบโจทย ์ Digital lifestyle
โครงการเดมิ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

8. โครงการจดัชื้ออุปกรณ์ระบบเครอืข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพ่ือทดแทนระบบเดิม

120,000,000

9. โครงการจดัชื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพ่ือทดแทนระบบเดิม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานดว้ยเครือขา่ยดจิิทัล และเครือขา่ยการสื่อสารเพ่ือสร้างการเขา้ถึงและให้บริการเชงิรุกแก่ทุกคน

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 4 แผน 100 ระดับ 1 1 4
ผล 1 1 4 100 ด าเนินการเสร็จกอ่นแผน

รวม 100

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 4 แผน 100 ระดับ 1 1 4
ผล 1 1 4 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 2 แผน 100 ระดับ - 1 2
ผล 1 2 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 6 แผน 50 ระดับ - 1 6
ผล 2 6 100

ตัวชี้วัดที ่2 จ านวนชั่วโมงของการแสดงผลของข้อมูลของอุปกรณ์ภายในหอ้ง
ศูนยค์อมพิวเตอร์ และน าไปวิเคราะหไ์ด้ตลอด 24 ชั่วโมง

24 แผน 50 ชั่วโมง - - 24

ผล 24 100

รวม 100

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
40,000,000สบท.

สบท.

สบท. 210,114,000

11. โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ปอ้งกันเครือขา่ย (Firewall) เดมิ

10. โครงการจัดซ้ือระบบทดแทนอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัในการ
รับส่งขอ้มลูแบบ Web Service เดมิ

59,556,000

12. โครงการจัดตัง้ศูนยก์ลางเฝ้าระวังและรับมอืภยัคุกคามความปลอดภยั
คอมพิวเตอร์ (SSO Security Operation Center)

สบท.

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

13. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการศูนยค์อมพิวเตอร์ (Data Center 
Infrastructure Management : DCIM) จํานวน 2 ระบบ พรอ้มตดิตั้งใช้งาน

178,289,000

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานดว้ยเครือขา่ยดจิิทัล และเครือขา่ยการสื่อสารเพ่ือสร้างการเขา้ถึงและให้บริการเชงิรุกแก่ทุกคน

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล 
(WAN Network) ได้อยา่งต่อเนือ่งและมีประสิทธิภาพ

5 แผน 100 ระดับ 5 5 5

ผล 5 5 5 100

รวม 100

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 4 แผน 50 ระดับ 1 3 4
ผล 1 3 4 100

ตัวชี้วัดที ่2 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล 
(WAN Network) ได้อยา่งต่อเนือ่งและมีประสิทธิภาพ

5 แผน 50 ระดับ - 5

ผล 5 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผน 4 แผน 100 ระดับ 1 2 3
ผล 1 2 3 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 3 แผน 100 ระดับ - - -
ผล
รวม

สบท. 51,000,000

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

56,254,500 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

สบท.

สบท. 160,129,500    

สบท.

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

16. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่า่ยพร้อมอุปกรณ์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบสารสนเทศ

75,600,000

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

14. โครงการเชา่ระบบโครงขา่ยระบบสื่อสัญญาณและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ืองานประกันสังคม

15. โครงการเชา่ใชร้ะบบเครือขา่ยสื่อสารขอ้มลูเพ่ือบริการงานประกันสังคม

โครงการใหม่
17. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue)

กลยทุธ์ 4.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการปฏบิตังิาน และการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือเปน็ส่วนหน่ึงของการสนับสนุนการยกระดบังานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานดว้ยเครือขา่ยดจิิทัล และเครือขา่ยการสื่อสารเพ่ือสร้างการเขา้ถึงและให้บริการเชงิรุกแก่ทุกคน

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ 800 แผน 40 คร้ัง - 200 500
ผล 450 1,441 288

ตัวชี้วัดที ่2 จ านวนคร้ังในการจัดกจิกรรมออกหนว่ยประชาสัมพันธ์ 60 แผน 60 คร้ัง 15 30 45
ผล 6 6 42 93

ตัวชี้วัดที ่3 จ านวนยอดพิมพ์ปฏทินิ 4,900,000 แผน 30 ฉบบั - - -
ผล
รวม 171

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนการเผยแพร่ภาพกจิกรรม 600 แผน 40 คร้ัง 150 300 450
ผล 278 593 850 189

ตัวชี้วัดที ่2 จ านวนการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ประเภทส่ิงพิมพ์ 36,000 แผน 30 ชิ้น 9,000 18,000 27,000
ผล 23,267 46,392 52,494 194

ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนและข้อร้องทกุข์ ทีไ่ด้รับการแกไ้ข
แล้วเสร็จภายใน 25 วัน

92 แผน 30 ร้อยละ 92 92 92

ผล 94 98 98 107
รวม 166

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 9 แผน 100 คร้ัง 3 4 7
ผล 2 3 5 71
รวม 71

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ศสน.

1,184,500

ศสน.

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
20. งานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
19. งานบริการขอ้มลูและขา่วสารงานประกันสังคม

149,800,000

4,935,000

ศสน.

งานประจํา
18. การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

กลยทุธ์ 4.6 เปลี่ยน รูปแบบการนําเสนอขอ้มลูและขา่วสารของสํานักงานประกันสังคมโดยพัฒนารูปแบบ ชอ่งทาง และออกแบบเน้ือหาขา่วสารในการสื่อสารกับสาธารณะทีเ่ขา้ใจง่ายมปีระสิทธิภาพ เชน่ การสื่อสารผ่านสื่อของสํานักงาน
ประกันสังคมและเครือขา่ยสื่อภายนอก /ชอ่งทาง Digital - Human touch / รูปแบบ 
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ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย.64 ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานดว้ยเครือขา่ยดจิิทัล และเครือขา่ยการสื่อสารเพ่ือสร้างการเขา้ถึงและให้บริการเชงิรุกแก่ทุกคน

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนข้อความทีส่่งใหผู้้ประกนัตน 11,850,000 แผน 50 ข้อความ 4,350,000 8,850,000 11,850,000
ผล 4,171,903 7,827,886 11,079,513 93

ตัวชี้วัดที ่2 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 3 แผน 50 ระดับ 3 3 3
ผล 3 3 3 100
รวม 97

5,032,000

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนข้อความทีส่่งใหผู้้ประกนัตน 5,100,000 แผน 100 ข้อความ  -  - 5,100,000
ผล 7,063,015 138
รวม 138

500,000

ตัวชีวัดที ่1 จ านวนการใช้บริการสายด่วน 1506 500,000 แผน 35 สาย 300,000 500,000 500,000
ผล 864,677 1,376,541 1,376,541 275

ตัวชี้วัดที ่2 จ านวนการตอบข้อซักถามผ่าน Social Media 50,000 แผน 35 คร้ัง 30,000 50,000 50,000
ผล 121,373 155,285 196,496 393

ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละคุณภาพการใหบ้ริการ 85 แผน 30 ร้อยละ 85 95 95
ผล 94 95 95 100
รวม 264

49,995,000

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

23. โครงการเชา่บริการศูนยบ์ริการขอ้มลูประกันสังคม 
Contact center 1506

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
22. โครงการบริการส่งขอ้ความสั้นทางโทรศัพท์มอืถือ Short Message 
Service (SMS)

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

โครงการเดมิ
4,159,500

ศสน.

ศสน.

ศสน.

21. โครงการบริการส่งขอ้ความสั้นทางโทรศัพท์มอืถือ Short Message 
Service (SMS)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย.64 ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานดว้ยเครือขา่ยดจิิทัล และเครือขา่ยการสื่อสารเพ่ือสร้างการเขา้ถึงและให้บริการเชงิรุกแก่ทุกคน

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4,040 แผน 100 คน 1,840 2,440 3,240

ผล 1,930 2,170 2,346 72

รวม 72

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 400 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล ยกเลิกในไตรมาส 4
รวม

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนการใช้บริการสายด่วน 1506 ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 1,190,000 แผน 30 สาย - 170,000 680,000
ผล 256,692 2,103,610 309

ตัวชี้วัดที ่2 จ านวนการตอบข้อสอบถามผ่าน Social Media และส่ือออนไลน์
ของส านกังานประกนัสังคม

105,000 แผน 30 คร้ัง - 15,000 60,000

ผล 43,581 198,471 331

ตัวชี้วัดที ่3 จ านวนการใหบ้ริการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง 84,000 แผน 20 คร้ัง - 12,000 48,000
ผล 13,633 118,132 246

ตัวชี้วัดที ่4 ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ 85 แผน 20 ร้อยละ - 85 85
ผล 99 97 115
รวม 264

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

25. โครงการประชมุวิชาการประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

78,604,100

24. โครงการประชมุชีแ้จงให้ความรู้งานประกันสังคม 2,018,559
โครงการเดมิ

26. โครงการบริการขอ้มลูประกันสังคม Contact Center 1506 
สู่เปา้หมายรายบคุคล

ศสน.

กวพ.

พืน้ที่/
จังหวัด/
สาขา

กลยทุธ์ 4.7 ปรับทิศทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของสํานักงานประกันสังคมให้เปน็เชงิรุกและสร้างสรรค์ (Proactive and Creative) โดยยดึผู้รับบริการและสาธารณชนเปน็ศูนยก์ลาง ผ่านการทําความเขา้ใจในรูปแบบพฤตกิรรมการ
สื่อสารของกลุ่มเปา้หมาย เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ ถึงขอ้มลูสํานักงานประกันสังคมในสังคมแรงงาน

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

969,600

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย.64 ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานดว้ยเครือขา่ยดจิิทัล และเครือขา่ยการสื่อสารเพ่ือสร้างการเขา้ถึงและให้บริการเชงิรุกแก่ทุกคน

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนรุ่นทีจ่ัดอบรม 1,020 แผน 50 รุ่น 100 400 700
ผล 13 77 101 14

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 70 แผน 50 ร้อยละ 70 70 70
ผล 75 75 95 136
รวม 75

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 280 แผน 50 คน 140 140 280
ผล 144 144 288 103
รวม 103

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนคร้ังในการจัดกจิกรรม 4 แผน 50 คร้ัง 1 1 1
ผล 1 1 1 100

ตัวชี้วัดที ่2 จ านวนส่ือมวลชนเผยแพร่ข่าวสาร งานละไม่นอ้ยกว่า 2 ส่ือ 16 แผน 50 คร้ัง 4 4 4
ผล 4 4 4 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนผู้เข้าประชุม 450 แผน 100 คน 250 250 250
ผล 282 282 282 113 ยกเลิกแผนงาน
รวม 113

29. โครงการจัดนิทรรศการและแถลงขา่วสารงานประกันสังคม

1,185,140

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ศสน./กฝ.

ศสน.

20,400,00027. โครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
สู่ผู้ประกันตน

กฝ.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

811,000

2,000,000

30. โครงการประกันสังคมทัว่ไทยสู่แรงงานภาคอิสระ สสร.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
28. โครงการอบรมเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียน
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ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย.64 ม.ค. - ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานดว้ยเครือขา่ยดจิิทัล และเครือขา่ยการสื่อสารเพ่ือสร้างการเขา้ถึงและให้บริการเชงิรุกแก่ทุกคน

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนผู้ประกนัตนทีใ่หค้วามสนใจในการดูแลปอ้งกนัตนเองจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

50,000 แผน 100 คน - 50,000 50,000

ผล 55,386 55,386 111
รวม 111

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนผู้ประกนัตนทีใ่หค้วามสนใจในการดูแลปอ้งกนัตนเองจาก 10,000 แผน 100 คน - 10,000 10,000
ผล 21,080 21,080 211
รวม 211

โครงการใหม่

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนสายทีติ่ดต่อ Contact Center 1506 แผน 50 คน  -  -  -
ผล

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละความพึงพอใจในการใหบ้ริการ Contact Center 1506 แผน 50 ร้อยละ  -  -  -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที ่1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจส านกังานประกนัสังคม 
(ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์)

1 แผน 100 เล่ม - - -

ผล
รวม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

33. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Contact Center 1506 เพ่ือรองรับ
สถานการณ์โควิด-19 (สําหรับเงินเหลือจ่าย)

ศสน. 3,531,000 2,340,000

ศสน. 3,200,000 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

31. โครงการรณรงค์ปอ้งกันและยบัยัง้การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID -19) (สําหรับเงินเหลือจ่าย)

ศสน.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

34. โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม 

กลยทุธ์ 4.8 สร้างชอ่งทางการรับฟังและเปดิรับขอ้มลูจากทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการมสี่วนร่วมในการพัฒนาสํานักงานประกันสังคมในทุกมติิ
โครงการเดมิ

5,000,000กวพ.

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

3,350,000 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

32. โครงการรณรงค์ปอ้งกันและยบัยัง้การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID -19) ระยะที ่2 (สําหรับเงินเหลือจ่าย)
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 464 แผน 100 คร้ัง 91 232 325

ผล 66 123 192 59

รวม 59

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการบริการจัดหาพสัดุ 850 แผน 50 คร้ัง 240 430 640
ผล 215 388 526 82

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนใบส าคัญที่ตรวจสอบ 14,400 แผน 50 รายการ 3,600 7,200 10,800
ผล 2,960 5,551 8,262 77
รวม 79

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 24 แผน 100 คร้ัง 6 12 18
ผล 6 12 19 106
รวม 106

                         แผนปฏบิตัิราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําป ี2564                                     
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

กค. 24,468,600

1,324,300 ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กลยุทธ์ 5.1  ทบทวนปรบัปรงุโครงสรา้งองค์กรรปูแบบการดําเนินงานในส่วนตา่งๆ ขององค์กรใหท้นัสมยั  มปีระสิทธิภาพ รองรบัการเปลี่ยนแปลงทัง้ดา้นการบรกิาร สิทธิประโยชน์ และการบรหิารจัดการองค์กรโดยรวม
งานประจํา

2. งานบรหิารและตรวจสอบการเงนิ การคลัง และการบญัชี

3. งานอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขบัเคลื่อนการดําเนินงานจาก
เงนิกองทนุเพ่ือบรหิารงานสํานักงานของสํานักงานประกันสังคม

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

กค.

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

16,582,7001. งานอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของจ านวนคร้ังในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประกันสังคม

100 แผน 20 คร้ัง 25 50 75

ผล 25 58 83 111

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามกระบวนการจัดท า
งบประมาณ

100 แผน 15 ร้อยละ 25 45 60

ผล 25 45 60 100
ตัวชี้วดัที่ 3 จัดท าแผนปฏบิติัราชการประจ าป ีภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 1 แผน 15 เล่ม 1 1 1

ผล 1 1 1 100
ตัวชี้วดัที่ 4 ติดตามและประเมินผลการปฏบิติังานตามแผนเสนอต่อผู้บริหาร

ภายในเดือนถัดไป หลังส้ินไตรมาส
100 แผน 20 ร้อยละ 100 100 100

ผล 90 95 95 95

ตัวชี้วดัที่ 5 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน
ด้านต่างประเทศ

90 แผน 15 ร้อยละ 30 50 70

ผล 62 122 197 281

ตัวชี้วดัที่ 6 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานความร่วมมือ
ทวภิาคีและพหภุาคีด้านประกันสังคม

90 แผน 15 ร้อยละ 30 50 70

ผล 45 68 92 131

รวม 133

6,085,200กนผ.4. งานพัฒนาและขบัเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรอ์งค์กร ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

Page 34



มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการติดตามการด าเนินการประเมินส่วน
ราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิติัราชการ

100 แผน 100 ร้อยละ 20 30 30

ผล 20 30 30 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 การด าเนินการด้านสารบรรณ ธรุการกรม การประชุมกรม และ
การประชุมหารือข้อราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

162,000 แผน 20 คร้ัง 40,500 81,000 121,500

ผล 65,450 127,229 189,707 156

ตัวชี้วดัที่ 2 การด าเนินการเอกสารไปรษณีย์และพสัดุที่จัดส่งของส านักงาน
ประกันสังคม

72,000 แผน 10 ชิ้น 18,000 36,000 54,000

ผล 24,406 52,171 76,932 142

ตัวชี้วดัที่ 3 การประสานการใหบ้ริการงานอ านวยการและการใหบ้ริการด้าน
สวสัดิการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อ

5,400 แผน 20 คร้ัง 1,350 2,700 4,050

ผล 2,091 4,428 7,227 178

ตัวชี้วดัที่ 4 การประสานราชการส่วนกลางและส่วนภมูิภาคและการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม

2,250 แผน 30 คร้ัง 555 1,110 1,665

ผล 631 1,204 1,853 111

ตัวชี้วดัที่ 5 การใหบ้ริการของงานอาคารส านักงานประกันสังคมและการ
ใหบ้ริการเกี่ยวกับรถยนต์

22,800 แผน 20 คร้ัง 5,700 11,400 17,100

ผล 5,772 11,860 18,193 106

รวม 136

96,679,4006. งานเสรมิสรา้งสนับสนุนการทํางานอย่างมปีระสิทธิภาพ ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

สลก.

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

5. งานพัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิ์ กพร. 256,700

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้มาใช้กิจกรรม/นันทนาการต่างๆ 7,200 แผน 50 คน 1,800 3,600 5,400
ผล 575 575 575 11

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความส าเร็จส าหรับผู้มาใช้กิจกรรมต่างๆ ตามแผน 90 แผน 50 ร้อยละ 90 90 90
ผล 32 20 16 22
รวม 16

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินนอกงบประมาณ 80 แผน 100 ร้อยละ 30 50 60

ผล

รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 3,234 แผน 100 คน 1,022 1,585 1,723
ผล 747 896 1,013 59
รวม 59

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 180 แผน 50 คน 180 180 180
ผล 180 180 180 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ระดับความพงึพอใจเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3 แผน 50 ระดับ 3 3 3
ผล 5 5 5 167
รวม 133

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

สลก. 159,400

96,955

1,050,950 ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

2,585,717

7. งานส่งเสรมิสวัสดกิารและสรา้งขวัญกําลังใจ

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

10. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารซักซ้อมแผนการปอ้งกันและระงบัอัคคีภยั สลก.

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

9. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารซักซ้อมแผนการปอ้งกันและระงบัอัคคีภยั

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ

8. งานสนับสนุนการปรบัปรงุ/ซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 ผลการศึกษาจากการทบทวน โครงสร้างและรูปแบบการ
ด าเนินงานที่ทันสมัยของส านักงานประกันสังคม

1 แผน 100 ฉบบั - - -

ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(วงเงินต้ังแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป หรือ งบ 500,000 บาท – 
2,000,000 บาท เปน็งบผูกพนัสัญญาเกิน ป ี2563)

6 แผน 100 ระดับ 6 6 6

ผล 6 6 6 100

รวม 100

แผน - - 1

ผล - - 1 100

รวม 100

แผน - - 1

ผล - - 2 200

รวม 200

แผน - - 1

ผล - - 0 0

รวม 0

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

13. งานปรบัปรงุและพัฒนาดา้นกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที่
วงเงนิต่ํากว่า 500,000 บาท

15. งานปรบัปรงุและพัฒนาดา้นกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที่
วงเงนิตัง้แต ่500,000 – 2,000,000 บาท (โครงการ 1 ป)ี

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

7,437,400บงึกาฬ12. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดบงึกาฬ

14. งานปรบัปรงุและพัฒนาดา้นกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที่
วงเงนิต่ํากว่า 500,000 บาท

สปส.
กทม.พท.5

49,050

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(วงเงินต่ ากวา่ 5000,000 บาท)

2 100 ระดับ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

สปจ.สตูล

ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(วงเงินต่ ากวา่ 5000,000 บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1

10,400

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
ที่งบต้ังแต่ 500,000- 2,000,000 บาท (โครงการ 1 ป)ี

สปจ
สมุทรสาคร

549,400

100 ระดับ

100 ระดับ

11. โครงการทบทวนโครงสรา้งองค์กรและรปูแบบการดําเนินงานใหท้นัสมยั
รองรบัการเปลี่ยนแปลง พรอ้มก้าวสู่ระบบราชการ 4.0

กพร.

3

219,000

2
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนบคุลากร (ล่าม) ที่มีความรู้ด้านภาษาเมียนมา 4 แผน 50 อัตรา 4 4 4
ผล 4 4 4 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ความพงึพอใจของผู้ประกันตนชาวเมียนมาต่อการใหบ้ริการ
ของประกันสังคม

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 70 100 100 125

รวม 113

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ที่งบ
ต้ังแต่ 500,000 - 2,000,000 บาท (โครงการ 1 ป)ี

3 แผน 100 ระดับ 1 2

ผล 1 1 50

รวม 50

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ที่วงเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท
(โครงการผูกพนัสัญญาเกิน 1 ป)ี

3 แผน 100 ระดับ 0 0 2

ผล 0 0 1 50

รวม 50

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ที่วงเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท
(โครงการผูกพนัสัญญาเกิน 1 ป)ี

4 แผน 100 ระดับ 1 2 3

ผล 1 1 2 67
รวม 67

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

18. งานปรบัปรงุสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา

สปส.
พืน้ที่  7

780,000

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

4,330,000

21,639,600

สงขลา

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่

สปส.จังหวดั
 ตาก สาขา
แม่สอด/
ชุมพร/

สมุทรสาคร/
ระนอง

630,000 ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

17. โครงการจัดทําลิฟทส์ําหรบัคนพิการ สํานักงานประกันสังคม
กรงุเทพมหานครพ้ืนที ่7

19. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง 
สาขาปลวกแดง

สปจ.ระยอง 
สาขา

ปลวกแดง

16. ค่าจ้างล่ามภาษาตา่งประเทศ
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ที่วงเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท
(โครงการผูกพนัสัญญาเกิน 1 ป)ี

2 แผน 100 ระดับ - 1 2

ผล 0 1 1 50

รวม 50

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ที่วงเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท 
(โครงการผูกพนัสัญญาเกิน 1 ป)ี

7 แผน 100 ระดับ 1 1 4

ผล 2 2 3 75

รวม 75

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ที่วงเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป หรืองบ 500,000 - 2,000,000 บาท 
(โครงการผูกพนัสัญญาเกิน 1 ป)ี

5 แผน 100 ระดับ - - 1

ผล - - 0 0

รวม 0

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

สปจ.
ปทุมธานี 
สาขาคลอง

หลวง

14,420,000

2,050,000

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

สลก. ใหป้รับปรุง
รายละเอียดอีกคร้ัง

สปจ.
พระนคร

ศรี
อยุธยา

 สาขาอุทัย

14,628,300

21. โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารทีท่ําการสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดศรสีะเกษ

22. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทมุธานี 
สาขาคลองหลวง

สปจ.
ศรีสะเกษ

20. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรอียุธยา
 สาขาอุทยั
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ที่วงเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท 
(โครงการผูกพนัสัญญาเกิน 1 ป)ี

5 แผน 100 ระดับ - - 1

ผล - - 1 100

รวม 100

2 แผน 100 ระดับ - - 1
ผล - - 0 0
รวม 0

2 แผน 100 ระดับ - - 1
ผล - - 2 200
รวม 200

2 แผน 100 ระดับ - - 1
ผล - - 1 100
รวม 100

80 แผน 100 ระดับ - - 2

ผล - - 1 50

รวม 50

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

19,764,000

33,50027. งานปรบัปรงุและพัฒนาดา้นกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที ่วงเงนิ
ตัง้แต ่500,000 – 2,000,000 บาท (โครงการ 1 ป)ี

งานประจํา

24. งานปรบัปรงุและพัฒนาดา้นกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที ่วงเงนิต่ํา
กว่า 500,000 บาท

สปจ.
ประจวบคีรีขันธ์

สปจชลบรีุ 
สาขาศรี
ราชา

ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ ที่งบ
ต้ังแต่ 500,000- 2,000,000 บาท (โครงการ 1 ป)ี

ตัวชี้วดัที่ 1

สปจ.ตาก

23. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบรุ ี
สาขาศรรีาชา

153,000

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ (วงเงิน
ต่ ากวา่ 5000,000 บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1

25. งานปรบัปรงุและพัฒนาดา้นกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที ่วงเงนิต่ํา
กว่า 500,000 บาท

 พะเยา 443,200

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ (วงเงิน
ต่ ากวา่ 5000,000 บาท)

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
26. งานปรบัปรงุและพัฒนาดา้นกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที ่วงเงนิต่ํา
กว่า 500,000 บาท

หนองคาย 323,000

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ (วงเงิน
ต่ ากวา่ 5000,000 บาท)

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 1 แผน 100 หอ้ง - 1 1
ผล - 1 1 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6 9
ผล 3 5 8 89
รวม 89

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนหน่วยรับตรวจ 55 แผน 100 หน่วย 17 29 41
ผล 8 9 35 85
รวม 85

ตัวชี้วดัที่ 1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 ของส านักงานประกันสังคม

1 แผน 100 ฉบบั - 1 1

ผล 1 1 100
รวม 100

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาระบบงานทีม่ปีระสิทธิภาพและธรรมาภบิาลทีเ่น้นรปูแบบการประสานความรว่มมอื ระหว่างหน่วยงาน ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสรา้งองค์กรเปดิกว้างยอมรบัความแตกตา่ง และพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง โดยยึด

29. งานคณะกรรมการตรวจสอบกองทนุประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ

กตน.

กตน. 1,214,600

3,723,800

28. โครงการจัดทําหอ้งปฏบิตักิารบญัชาการศูนย์อํานวยการบรหิารจัดการ
วัคซีนปอ้งกันโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพ่ือผู้ประกันตน 

สลก. 1,500,000

งานประจํา

30. งานตรวจสอบภายใน

กพร. ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

669,70031. โครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัของสํานักงาน
ประกันสังคม ตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั (PMQA)

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

หอ้งปฏบิติัการบญัชาการศูนย์อ านวยการบริหารจัดการวคัซีน
ปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพือ่ผู้ประกันตนที่มีความ
พร้อมต่อการใช้งาน

Page 41
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนเร่ืองที่ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ 720 แผน 20 เร่ือง 180 360 540
ผล 230 2,205 2,452 454

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนเร่ืองการด าเนินคดี ตามกระบวนการขั้นตอนได้ทัน
ระยะเวลาตามกฎหมาย

90 แผน 20 ร้อยละ 90 90 90

ผล 90 90 90 100

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนการยกร่างแก้ไขกฎหมายประกันสังคมและกฎหมาย
เงินทดแทน

4 แผน 20 เร่ือง 1 2 3

ผล 5 10 15 500

ตัวชี้วดัที่ 4 จ านวนเร่ืองที่ด าเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัด ขายทอดตลาด 
ทรัพย์สิน ยื่นขอรับช าระหนี้แล้วเสร็จหรือปดิเร่ือง

600 แผน 20 เร่ือง 150 300 450

ผล 155 305 457 102

ตัวชี้วดัที่ 5 จ านวนเร่ืองที่ด าเนินการตรวจนิติกรรมสัญญาไม่เกิน 15 วนั 110 แผน 20 เร่ือง 20 40 75
ผล 85 153 93 124
รวม 256

11,246,00032. งานกฎหมาย

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กม. ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กลยุทธ์ 5.3 ทบทวน ออกแบบ และปรบัปรงุกฎหมาย  และระเบยีบในการดําเนินงานทีม่คีวามยืดหยุ่น รองรบัการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ทีจ่ะเกิดขึน้
งานประจํา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จในการเผยแพร่กฎหมายต่อจ านวนกฎหมาย
ที่ต้องเผยแพร่ประจ าปี

20 แผน 100 ร้อยละ - - 20

ผล 20 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงกฎหมายต่อจ านวนกฎหมาย
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขประจ าปี

20 แผน 100 ร้อยละ - - 20

ผล 20 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความถูกต้องในการตรวจสอบและจัดท าค าส่ังเล่ือนค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนพเิศษ และค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานประกันสังคม

100 แผน 100 ร้อยละ - - 100

ผล 100 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินนอกงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน

90 แผน 50 ร้อยละ 10 30 60

ผล 9 11 18 37

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละต าแหน่งงานวา่งที่เติมเต็ม 95 แผน 50 ร้อยละ 65 75 85

ผล 18 34 42 46
รวม 42

กลยุทธ์ 5.4 สรา้งสมดลุและความเปน็ธรรมในระบบการบรหิารจัดการทรพัยากรบคุคล พรอ้มรองรบัตําแหน่งงานใหม ่ทัง้เน้ืองาน ตําแหน่งงาน รปูแบบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงกลไกการสรา้งความก้าวหน้าในงานทีส่ามารถดงึดดู
บคุลากรทีม่ศัีกยภาพใหเ้ขา้มารว่มงานกับสํานักงานประกันสังคมไดใ้นระยะยาว 

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กม.
โครงการใหม่

ไม่มีงบประมาณ

6,926,200

กม.

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20
เนื่องจากเกิด

สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา
 2019 (โควดิ-19) 

การบรรจแุละการรับ
โอนจงึถูกขยายเวลา

ออกไป

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

งานประจํา
35. งานบรหิารทรพัยากรบคุคล กบค. 1,552,871,400

33. โครงการการเผยแพรก่ฎหมายการประกันสังคม

34. โครงการการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย พระราชบญัญตัปิระกันสังคม พระราช
บญัญตัเิงนิทดแทน กฎ ระเบยีบ ประกาศ เพ่ือรองรบัความเปลี่ยนแปลง

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ไม่มีงบประมาณ

36. งานพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นทรพัยากรบคุคลในสํานักงาน
ประกันสังคมใหพ้รอ้มตอ่การเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต

กบค.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนเร่ืองในการใหค้ าปรึกษา แนะน า งานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างธรรมาภบิาลของส านักงานประกันสังคม เดือนละ
ไม่น้อยกวา่

60 แผน 50 เร่ือง 15 30 45

ผล 15 30 45 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของค าแนะน า ปรึกษาใหข้้อเสนอแนะ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินการได้

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 99 99 99 124

รวม 112

ตัวชี้วดัที่ 1 ให้ค าปรึกษา แนะน า งานบริหารทรัพยากรบุคคล 60 แผน 50 เร่ือง 15 30 45

ผล 10 25 40 89

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของค าแนะน า ปรึกษาใหข้้อเสนอแนะ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินการได้

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 97 97 97 122
รวม 105

450,000
รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กบค. ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

37. โครงการจ้างทีป่รกึษาดา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล
ของสํานักงานประกันสังคม

38. โครงการจ้างทีป่รกึษาดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสํานักงาน
ประกันสังคม

ยช.6
แผนแม่บทฯ 21

กบค. 450,000
โครงการเดมิ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของผลการวเิคราะหอ์ัตราก าลังหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนกลาง (ส านัก/กอง/ศูนย์ฟืน้ฟฯู ยกเวน้ ส านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ที่)

100 แผน 100 ร้อยละ - - -

ผล
 รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการท าแผนปฏบิติังานฝึกอบรม 100 แผน 20 ร้อยละ 100 100 100
ผล 100 100 100 100

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนโครงการการติดตามผลการฝึกอบรม 16 แผน 20 โครงการ 2 8 14
ผล 0 7 15 107

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนโครงการของกองฝึกอบรมที่ด าเนินการจัดประชุม อบรม 
และสัมมนา

16 แผน 10 โครงการ 2 8 14

ผล 0 0 4 29
ตัวชี้วดัที่ 4 จ านวนคร้ังในการเบกิจ่ายเงินเพือ่บริหารสนับสนุนการด าเนินงาน

ฝึกอบรม
36 แผน 10 คร้ัง 9 18 27

ผล 4 4 9 33

ตัวชี้วดัที่ 5 จ านวนโครงการที่กองฝึกอบรมด าเนินการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา

16 แผน 20 โครงการ 4 9 15

ผล 7 7 17 113
ตัวชี้วดัที่ 6 ร้อยละของบคุลากรที่ผ่านการพฒันาตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์
50 แผน 20 ร้อยละ 50 50 50

ผล 89 90 90 180

รวม 106

40. งานบรหิารและการพัฒนาบคุลากร

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยุทธ์ 5.5  ปรบัรปูแบบ แนวทางการพัฒนาบคุลากรทีร่องรบัความแตกตา่งและหลากหลาย (ทัง้วัย วิธีคิด ศักยภาพ เชือ้ชาต ิหรอืภาษา) เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนากันและกัน โดยเสรมิใหแ้ตล่ะคนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
งานประจํา

39. โครงการวางแผนอัตรากําลังของหน่วยงานราชการบรหิารส่วนกลาง 
(สํานัก/กอง/ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ยกเว้น สํานักงานประกันสังคม
กรงุเทพมหานครพ้ืนที่)

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กบค. ไม่มีงบประมาณ
โครงการใหม่

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

655,000กฝ.
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าใช้บริการหอ้งสมุดนิคม จันทรวทิุร 12,000 แผน 30 คร้ัง 3,000 6,000 9,000
ผล 2,119 3,002 3,083 34

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอนุมัติจัดซ้ือเพือ่เผยแพร่
ในหอ้งสมุด นิคม จันทรวทิุร และหอ้งสมุดดิจิทัลของส านักงาน
ประกันสังคม

545 แผน 35 รายการ 75 340 470

ผล 92 438 637 136

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนการเข้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเวบ็ไซต์
ของหอ้งสมุดส านักงานประกันสังคม

12,000 แผน 35 คร้ัง 3,000 6,000 9,000

ผล 5,159 10,388 15,988 178
รวม 120

ตัวชี้วดัที่ 1 การด าเนินจัดการความรู้ใหด้ าเนินการตามกระบวนการที่ ก.พ.ร. 
ก าหนด ที่ขั้นตอนการด าเนินการทั้งส้ิน 7 ขั้นตอน

7 แผน 50 ขั้นตอน 7 7 7

ผล 7 7 7 100

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนการจัดการความรู้ 28 แผน 50 เร่ือง 6 11 23
ผล 13 18 23 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 97 แผน 50 คน 97 97 97
ผล 97 97 97 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80
ผล 80 80 80 100
รวม 100

673,250

41. งานบรกิารหอ้งสมดุและศูนย์ขอ้มลูขา่วสาร

โครงการเดมิ

43. โครงการจัดการความรู้ในสํานักงานประกันสังคม   

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

42. โครงการจัดการความรู้สํานักงานประกันสังคม

กวพ. 356,800

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กฝ. 54,000 ยช.6
แผนแม่บทฯ 20
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 26 แผน 50 คน 2 13 18
ผล 2 4 8 44

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85 85
ผล 75 55 49 58
รวม 51

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 250 แผน 50 คน 30 105 175
ผล 7 7 133 76

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนหลักสูตรที่ส่งอบรม 30 แผน 50 หลักสูตร 4 10 19
ผล 4 7 32 168
รวม 122

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 28 แผน 50 คน 3 3 13
ผล 3 3 11 85

ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพฒันาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
เพือ่การปฏบิติังาน

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 75 65 85 106
รวม 95

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
ยช.6 

แผนแม่บทฯ 20
5,100,000

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

46. โครงการฝึกอบรมทกัษะดา้นภาษาตา่งประเทศเพ่ือการปฏบิตังิาน

45. การจัดส่งขา้ราชการและพนักงานประกันสังคมเขา้รบัการอบรมดา้น
วิชาการทีห่น่วยงานภายนอกเปน็ผู้จัด

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

44. การจัดส่งขา้ราชการและพนักงานประกันสังคมเขา้รบัการอบรมดา้น
วิชาการทีห่น่วยงานภายนอกเปน็ผู้จัด

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

116,600

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

54,800

กฝ.
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30 แผน 100 คน 30 30 30
ผล 32 32 32 107
รวม 107

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 แผน 50 คน - 50
ผล 76 152

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ - 80
ผล 90 113
รวม 132

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 แผน 50 คน - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ - - -
ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 150 แผน 50 คน 50 50 50
ผล 59 59 59 118

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85 85
ผล 85 85 85 100
รวม 109

48. โครงการอบรมขา้ราชการบรรจุใหมข่อง สปส.

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กพร./กฝ. 63,250

3,540,00050. โครงการนักบรหิารประกันสังคม ระดบัตน้

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

49. โครงการพัฒนาสมรรถนะขา้ราชการระดบัปฏบิตักิาร

กฝ.

กฝ. 1,700,000

2,023,200

กฝ. ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

47. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการพัฒนาบรกิารภาครฐั"

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 45 แผน 50 คน - - 45
ผล 45 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ - - 80
ผล 96 120
รวม 110

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 640 แผน 50 คน 258 258 449
ผล 258 258 258 57

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80
ผล 100 100 100 125
รวม 91

52. โครงการสัมมนาผู้บรหิารสํานักงานประกันสังคม กฝ.

กฝ.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

51. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา ระดบัชํานาญการพิเศษ 
 (The Leadership Dynamic Program)

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
2,982,000

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

1,575,000
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 แผน 50 คน 20 60 76
ผล 29 29 52 68

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพฒันาทักษะด้านภาษา 60 แผน 50 ร้อยละ 60 60 60
ผล 100 100 100 167
รวม 118

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(e-learning) ที่ได้รับการผลิต/พฒันา จ านวนไม่น้อยกวา่

3 แผน 100 วชิา - - -

ผล

รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา 11 แผน 50 คน - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละการประเมินผลการปฏบิติังานของผู้ขอรับทุน
จากผู้บงัคับบญัชา

80 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 133 แผน 50 คน 133 133 133
ผล 133 133 133 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การขอรับจัดสรรเงินนอกงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ไม่ต่ ากวา่

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 80 80 80 100

รวม 100

กฝ.

กฝ. 1,600,000

กฝ. 2,500,000

4,000,000

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

56. โครงการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรดา้นการบรหิารงานงบประมาณและ
แผนปฏบิตัริาชการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

54. โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e-learning ของสํานักงานประกันสังคม

53. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาตา่งประเทศ

กค./กฝ. 817,300

55. ทนุอุดหนุนการศึกษาบคุลากรสํานักงานประกันสังคม
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3,151 แผน 50 คน 2,200 2,496 2,692
ผล 1,220 1,486 1,521 57

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85 85
ผล 75 65 60 71
รวม 64

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 130 แผน 50 คน - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - -
ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 46 แผน 50 คน  - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ  - - -
ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 13 แผน 50 คน - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - -
ผล
รวม

52,000กพร.60. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

12,411,141

สลก.

สสร.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

184,000

520,000

กลยุทธ์ 5.6 ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรใหกั้บบคุลากร จนเกิดเปน็วัฒนธรรมองค์กรทีเ่ดน่ชดั สามารถสะทอ้นถึงภาพลักษณข์องสํานักงานประกันสังคม และถ่ายทอดไปสู่การใหบ้รกิารแก่สังคมแรงงาน การทํางานรว่มกับพันธมติร เครอืขา่ย และหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง

58. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

59. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
57. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม ยช.6 

แผนแม่บทฯ 20
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 66 แผน 50 คน - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - -
ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 77 แผน 50 คน - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - -
ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 36 แผน 50 คน - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - -
ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 80 แผน 50 คน - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - -
ผล
รวม

264,000กบค.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

61. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
ศสน.

สปย.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

320,000

144,000

สสท. 308,000

63. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

64. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

62. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 95 แผน 50 คน - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - -
ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 85 แผน 50 คน - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - -
ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 57 แผน 50 คน - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - -
ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับโล่ 60 แผน 80 ราย - - 60
ผล 64 107

ตัวชี้วดัที่ 2 ระดับความพงึพอใจของผู้เข้ารับการมอบประกาศเกียรติคุณผู้ท า
คุณประโยชน์

4 แผน 20 ระดับ - - 4

ผล 5 125

รวม 110

กบล.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

380,000

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

สลก. 90,00068. โครงการประกาศเกียรตคุิณผู้ทําคุณประโยชน์ ตอ่สํานักงานประกันสังคม

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

67. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม กค. 228,000
รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

340,000สจพ.66. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

65. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมบริจาคโลหติ 400 แผน 50 คน - - -
ผล

ตัวชีวดัที่ 2 ระดับความพงึพอใจของผุ้บริจาคโลหติ 4 แผน 50 ระดับ - - -
ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนรุ่นที่จัดอบรม 2 แผน 50 รุ่น - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 140 แผน 50 คน - - -
ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการด าเนินการได้ส าเร็จตามกิจกรรมและค่าเปา้หมาย
ที่ก าหนด

90 แผน 50 ร้อยละ 45 90 60

ผล 52 91 100 167

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับองค์ความรู้รวมถึง
รับทราบกิจกรรมปลูกจิตส านึก

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 92 97 100 122
รวม 144

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 130 แผน 50 คน  - 130

ผล 133 102

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเร่ืองวนิัยการด าเนินการ
ทางวนิัย รวมถึงการน าความรู้ไปใช้

80 แผน 50 ร้อยละ - - 80

ผล 100 125

รวม 114รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กบค./กฝ.

กบง./กฝ. 255,830

131,900

72. โครงการดําเนินการทางวินัยสําหรบัเจ้าหน้าทีส่ํานักงานประกันสังคม

70. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารงานการเงนิและบญัชกีองทนุ

กบค.

สลก. 31,200 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

252,560

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 21

71. โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล ปอ้งกันและลดความเสี่ยง ในการเกิด
ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

69. โครงการบรจิาคโลหติ สํานักงานประกันสังคม
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กองทุนเงินทดแทน 
 



สอดคล้องกับยทุธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ดา้ยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยทุธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 สร้างความครอบคลุมการดแูลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64
กลยทุธ์ที่ 1.3 ปรบัปรงุ รปูแบบข้อตกลงการบรกิารดา้นการแพทย ์และสรา้งอิสระการบรหิารจัดการบรกิารบนเงือ่นไขข้อตกลงที่เป็นธรรม ควบคู่กับ กลไกก ากับ ตดิตาม รว่มกับภาคประชาชน ควบคุมการด าเนินที่มีประสิทธิภาพ
งานประจ า
1.งานคณะกรรมการกองทุนเงนิทดแทน สกท. 5,670,300.00       
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานของคณะกรรมการ 80 แผน 100 ร้อยละ 80

กองทุนเงินทดแทน ผล                -                -   100 125
รวม 125

2.งานคณะกรรมการการแพทย ์กองทุนเงนิทดแทน สกท. 8,477,900.00       
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของลูกจ้างได้รับค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการ 80 แผน 100 ร้อยละ                -                -   80

การแพทย์พิจาณา ผล                -                -   100 125
รวม 125

3.งานสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนเงนิทดแทน สกท. 5,703,590.00      
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายเงินเพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน 80 แผน 100 ร้อยละ                -                -                   -   

กองทุนเงินทดแทน ผล                -                -                   -   
รวม

4.งานตรวจสอบมาตรฐานการรกัษาพยาบาล สกท. 283,800.00          
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการ  ตรวจเยี่ยม  แนะน า 80 แผน 100 ร้อยละ 80              80                80 

สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ผล                -              100              100 125
รวม 125

ล าดบัที่ ตวัชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

กองทุนเงินทดแทน  

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทุนเงินทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3
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สอดคล้องกับยทุธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ดา้ยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยทุธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 สร้างความครอบคลุมการดแูลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64
ล าดบัที่ ตวัชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทุนเงินทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3

5.ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเข้ารว่มประชุม ฝึกอบรมและศึกษาดงูานกองทุนเงนิทดแทน สกท. 13,000,000.00      
ในตา่งประเทศของคณะกรรมการกองทุนเงนิทดแทน  คณะกรรมการการแพทย ์
กองทุนเงนิทดแทน  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ยกเลิกโครงการ
ตัวชี้วดัที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกบัการพัฒนางานด้านกองทุนเงินทดแทน 1 แผน 100 เร่ือง                -                -                   -   

ผล                -                -                   -   
รวม

กลยทุธ์ที่ 1.5  ขยายรปูแบบการบรกิารและการบรหิารการเงนิรองรบันวัตกรรมทางการเงนิในอนาคต โดยอาศัยความรว่มมือจากสถาบันการเงนิและเครอืข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่สถาบันการเงนิ
งานประจ า
6.งานการเงนิกองทุนเงนิทดแทน สกท. 2,523,000.00       
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนรายการที่รับเงินสมทบ จ่ายเงินทดแทนและโอนเงิน   1,130,000 แผน 100 รายการ        680,000      870,000      1,010,000 

ผล        598,412      759,551         845,652 84
รวม 84

งานประจ า
7.งานบัญชีกองทุน  (เงนิทดแทน) สกท. 1,000,000.00       
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนงบการเงินของสปส.เขตพืน้ที่/จังหวดั/สาขา ที่ได้รับการตรวจสอบ 1668 แผน 50 แห่ง 417 834 1251

ผล 417 834 1254 100
ตัวชี้วดัที่ 2 ความส าเร็จในการจัดท างบการเงินรวมทั่วประเทศ 12 แผน 50 คร้ัง 3 6 9

ผล 3 6 9 100
รวม 100

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

Page 56



สอดคล้องกับยทุธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ดา้ยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยทุธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 สร้างความครอบคลุมการดแูลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64
ล าดบัที่ ตวัชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทุนเงินทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3

กลยทุธ์ 1.7  ยกระดบัคุณภาพการจ้างงานผู้ประกันตน ให้มีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย รว่มกับสถานประกอบการ เพ่ือส่งเสรมิ ป้องกัน การจัดการสภาพแวดล้อมอยา่งใส่ใจ ผ่านการสรา้ง การรบัรู ้กระตุ้นให้เห็นความส าคัญ และรว่มตอบแทนกลับสู่สถานประกอบการอยา่งเหมาะสม  
โครงการใหม่
8.โครงการส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรคและการประสบอันตรายจากการท างาน สกท. 1,458,600.00       
ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกบัความปลอดภัยในการท างาน 80 แผน 50 จ านวน                -                -                   -   

และสิทธปิระโยชน์กองทุนเงินทดแทนและการส่งเสริมสุขภาพฯ ผล                -                -                   -   
ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัความรู้ 600 แผน 50 จ านวน                -                -                   -   

ด้านความปลอดภัยในการท างาน สิทธปิระโยชน์กองทุนเงินทดแทน และ
การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพและป้องกนัโรค

ผล                -                -                   -   

รวม
โครงการใหม่

สกท. 26,047,070.00      

ตัวชี้วดัที่ 1 รายงานผลการวิเคราะหอ์อกแบบระบบบริการดิจิทลัแบบรวมศูนย์
เพือ่ใหบ้ริการแก ่ ลูกจ้าง นายจ้าง สถานพยาบาลในความตกลง และ
เจ้าหนา้ทีก่องทนุเงินทดแทน จ านวน 1 ชุด

1 ชุด แผน 100 ร้อยละ                -                -                   -   

ผล                -                -                   -   
รวม

10.โครงการส่งเสรมิให้ความรูด้า้นความปลอดภัยในการท างาน สกท. 8,000,000.00       
ของลูกจ้างผ่านสภาองค์การ  ลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง
ตัวชี้วดัที่ 1 ลูกจ้างผ่านเกณฑ์การท าแบบทดสอบความรู้หลังการอบรม 100 แผน 100 ร้อยละ                -                -                   -   

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  80 ผล                -                -                   -   
รวม

โครงการเดมิ
11.โครงการพัฒนานักบรหิารความปลอดภัยขั้นสูง สกท. 211,400.00          
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนานักบริหาร 90 แผน 100 ร้อยละ                -                90 90

ความปลอดภัยขั้นสูง ผล                -                90 90 100
รวม 100รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

9.โครงการพัฒนาแพลตฟอรม์ดจิิทัลเพ่ือรวมศูนยก์ารบรกิาร
ตามภารกิจหลักของกองทุนเงนิทดแทน

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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สอดคล้องกับยทุธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ดา้ยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยทุธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 สร้างความครอบคลุมการดแูลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64
ล าดบัที่ ตวัชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทุนเงินทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3

โครงการใหม่
12. โครงการสรา้งความเข้มแข็งของกลไกความรว่มมือระหว่างนายจ้าง สกท. 442,800.00          
และลูกจ้างเพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดใีนสถานประกอบกิจการ
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการฯ 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90

ผล                -                -   90 100
รวม 100

โครงการใหม่
13.โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสารเคมีอันตรายเพ่ือลดผลกระทบ สกท. 609,600.00          
ตอ่สุขภาพแรงงานอยา่งยั่งยนื
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการฯ 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90

ผล                -                -   90 100
รวม 100

โครงการใหม่
14.โครงการพัฒนาศูนยก์ารเรยีนรูย้ทุธศาสตร ์Vision Zero และยกระดบั สกท. 243,060.00          
การเสรมิสรา้งมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอยา่งยั่งยนื
 ส าหรบัสถานประกอบกิจการขนาดกลางและ ขนาดเล็ก (SMEs)
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการฯ 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90

ผล                -                -   100 111
รวม 111

โครงการเดมิ
15.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แรงงานดา้นความปลอดภัยอาชีวอนามัย สกท. 3,000,000.00       
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แรงงานด้านความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
90 แผน 100 ร้อยละ 90 90 90

ผล 100 100 100 111
รวม 111

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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สอดคล้องกับยทุธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ดา้ยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยทุธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 สร้างความครอบคลุมการดแูลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64
ล าดบัที่ ตวัชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทุนเงินทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3

โครงการเดมิ
16.โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตรส์ าหรบัการบรกิารทุตยิภูมิ สกท. 19,068,400.00      
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข:คลินิกโรคจากการท างาน
ตัวชี้วดัที่ 1 90 แผน 100 ร้อยละ 90 90 90

ผล 100 100 100 111

รวม 111
โครงการเดมิ
17.โครงการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ สกท. 1,932,540.00       
จากการท างานสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายโครงการป้องกนัควบคุมและเฝ้าระวงัผลกระทบ 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90

ทางสุขภาพจากการท างานสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ ผล                -                -   100 111
รวมร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ 111

โครงการเดมิ
18.โครงการศูนยโ์รคจากการท างานระดบัชาติ สกท. 3,487,700.00       
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการศูนย์โรคจากการท างานระดับชาติ 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90

ผล                -                -   100 111
รวม 111

โครงการเดมิ
19.โครงการคลินิกโรคจากการท างาน   สกท. 1,200,000.00       
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการคลินิกโรคจากการท างาน 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90

ผล                -                -   100 111
รวม 111

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์
ส าหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข:คลินิก
โรคจากการท างานระยะที่ 14 (โครงการต่อเนื่อง)

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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สอดคล้องกับยทุธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ดา้ยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยทุธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 สร้างความครอบคลุมการดแูลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64
ล าดบัที่ ตวัชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทุนเงินทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3

โครงการเดมิ
20.โครงการหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตรพ้ื์นฐานสาหรบัแพทย ์(2 เดอืน)  สกท. 1,093,600.00       
มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์พืน้ฐาน

สาหรับแพทย์ (2 เดือน)
90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90

ผล                -                -   100 111
รวม 111

โครงการเดมิ
21.โครงการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานช่างเชื่อมในสถานประกอบการ สกท. 160,820.00          
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการตรวจสุขภาพตามความเส่ียง 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90

ของพนักงาน ผล                -                -   100 111
รวม 111

22.โครงการอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตรพ้ื์นฐานสาหรบัแพทย ์ สกท. 1,179,000.00       
(Fundamental Occupational Medicine for Physicians) 
หลักสูตร 2 เดอืน คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์พืน้ฐาน

สาหรับแพทย์ (2 เดือน)
90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90

ผล                -                -   100 111
รวม 111

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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สอดคล้องกับยทุธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ดา้ยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยทุธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 สร้างความครอบคลุมการดแูลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64
ล าดบัที่ ตวัชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทุนเงินทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3

โครงการใหม่
23.โครงการตน้แบบการดแูลดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สกท. 419,100.00          
แบบครบวงจรในกลุ่มลูกจ้างที่ท างานกับสารเคมี
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการฯ 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -                  90 

ผล                -                -                100 111
รวม 111

24.โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ สกท. 50,700.00            
การวินิจฉยัโรคหอบจากการ  ประกอบอาชีพ
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ 90 แผน 100 ร้อยละ 90 90 90

และการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผล 100 100 100 111

รวม 111

งานประจ า
25.พัฒนาระบบการตรวจสอบเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ส านักตรวจสอบ -
ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการตรวจสอบเงินสมทบ 80 แผน 100 ร้อยละ               -               -                 -   

กองทนุเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ ผล               -               -                 -   
รวม

โครงการ
26.โครงการจ้างทีป่รึกษาทางการแพทยแ์ละทางการพยาบาลฯ สกท. 3,432,000.00      
ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละการตอบข้อหารือค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล 80 แผน 80 ร้อยละ 80 80 80

ในความตกลง ของกองทนุเงินทดแทน  ภายใน 5 วันท าการ ผล 100 100 100 125
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละของลูกจ้างทีไ่ด้รับค่ารักษาพยาบาลถูกต้องและครบถ้วน 80 แผน 20 ร้อยละ 80 80 80

ตามทีก่ฎหมายก าหนด ผล 100 100 100 125
รวม 125ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
กลยทุธ์ที ่กลยทุธ์ 1.10 พัฒนากลไก การจ่ายสิทธิประโยชน์และระบบการตรวจสอบการจ่ายสิทธิ ทีร่องรับการจ่ายทีห่ลากหลาย และรวดเร็ว โดย ม ี Platform ในรูปแบบใหมท่ีร่องรับอนาคต ไมว่่าจะเปน็รูปแบบดจิิทัล โครงขา่ยพลเมอืง อาสาสมคัร หรือ
ชอ่งทางอ่ืนๆ เพ่ือร่วมตรวจสอบอยา่งรัดกุม รอบคอบ สมเหตสุมผล และเปน็ธรรม

กลยทุธ์ที ่กลยทุธ์ 1.9 ทบทวน และพัฒนารูปแบบ ระบบ และกระบวนการจัดเก็บเงินสมทบจากกลุ่มเปา้หมายของ สปส. (ผู้ประกันตน/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) 
ให้มปีระสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการจ่าย พร้อมสร้างความตระหนักให้ทุกคนในสังคมแรงงานถึงความส าคัญของส่งเงินสมทบ  
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ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย. 64ม.ค. - ก.ย. 64

ศฟง. 525,560.00         
จ านวนผู้เข้ารับการฟืน้ฟูสมรรถภาพทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการ แผน 50 คน 0 0 9
ปรับสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสมกบัสภาพความพิการของผู้ทพุพลภาพ ผล 0 0 6 67
ร้อยละความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทยข์องกลุ่มแรงงาน แผน 50 ร้อยละ 0 0 80
ทีม่ีการต้องการเฉพาะทีไ่ด้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น ผล 0 0 80 100

รวม 83

ศฟง. -
ส าหรับผู้เขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ภาค 1,2,5

จ านวนผู้เข้ารับการฟืน้ฟูสมรรถภาพทีไ่ด้รับอุปกรณ์ช่วย แผน 20 ราย 1 1 1
ในการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ ผล 1 1 1 100
จ านวนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ การฝึกอาชีพและ แผน 20 ชิ้น 1 1 1
การประกอบอาชีพใหแ้กผู้่เข้ารับการฟืน้ฟูฯ ผล 1 1 1 100
ร้อยละของการใหบ้ริการทางการแพทยข์องกลุ่มแรงงาน แผน 60 ร้อยละ 80 80 80
ทีม่ีความต้องการเฉพาะทีไ่ด้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น ผล 100 100 100 125

รวม 115
ศฟง.ภาค 1-5 4,600,000.00      

เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้เขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
จ านวนชิ้นของการประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทยีมเพือ่
ช่วยเหลือผู้สูญเสียสมรรถภาพ

แผน 20 จ านวน 
(ชิ้น)

60 128 207

ผล 59 59 142 69
ร้อยละความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทยข์องกลุ่มแรงงาน แผน 80 ร้อยละ 80 80 80
ทีม่ีการต้องการเฉพาะทีไ่ด้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น ผล 94 94 94 118

รวม 108ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

29.โครงการจัดท ากายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม 

ตัวชี้วัดที ่1 274

ตัวชี้วัดที ่2 80

ตัวชี้วัดที ่3 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

28.โครงการจัดท าอุปกรณ์ในการฝึกอาชพีและประกอบอาชพี

ตัวชี้วัดที ่1 2

ตัวชี้วัดที ่2 2

ตัวชี้วัดที ่2 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดมิ

โครงการเดมิ
27.โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ทุพพลภาพ
ตัวชี้วัดที ่1 17

กองทุนเงินทดแทน  
แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทุนเงินทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

 ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที่  ไตรมาสที่
หมายเหตุ

กลยทุธ์ที ่2.1  พัฒนารูปแบบ การดแูล ผู้ประกันตนทีเ่จ็บปว่ยเรื้อรัง/ทุพพลภาพซ่ึงตอ้งการไดร้ับการดแูลอยา่งใกล้ชดิ หรือไมส่ามารถดแูลตนเองไดใ้ห้สามารถกลับมาใชช้วีิต หรือกลับเขา้สู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพ้ืนทีซ่ึ่งผู้ประกันตนรายน้ันๆ สามารถใชส้ิทธิได้

สอดคล้องกับยทุธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ดา้ยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเขา้ถึง กลุ่มแรงงานที่มีความตอ้งการเฉพาะ

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เปา้หมาย แผน/ผล น้ าหนัก
หน่วย
นับ

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)
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แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทุนเงินทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

ศฟง.ภาค 2-5 704,900.00         
ผู้ประกันตนทุพพลภาพ 

จ านวนลูกจ้าง/ผู้ประกนัตนทีไ่ด้รับการตรวจเยีย่มตามแผนทีว่างไว้ แผน 100 คน 58 123 243
ผล 68 108 164 67

ศฟง. 4 (34) รวม 67

ศฟง.ภาค 1,2,3 200,000.00         
จ านวนชิ้นนวัตกรรมทีเ่ปน็ส่ิงประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณ์ในการฟืน้ฟู
สมรรถภาพ

แผน 70 จ านวน 
(ชิ้น)

             -              -   1

ผล              -              -   1 100
ร้อยละความสามารถในการน านวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ แผน 30 ร้อยละ              -              -   80
ในการฟืน้ฟูสมรรถภาพไปใช้ ผล              -              -   80 100

รวม 100

ศฟง.ภาค 1-4 386,500.00         
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพสิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

จ านวนผู้เข้ารับการฟืน้ฟูสมรรถภาพทีไ่ด้รับการติดตามและประเมินผล แผน 40 จ านวน 
(คน)

20 26 54

ผล 23 23 67 124
ร้อยละความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทยข์องกลุ่มแรงงาน แผน 60 ร้อยละ 60 80 80
ทีม่ีการต้องการเฉพาะทีไ่ด้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น ผล 83 83 100 125

รวม 125

ศฟง.ภาค 4 8,350.00            
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ แผน 30 ร้อยละ              -   80 80
ในระดับปานกลางขึ้นไป ผล              -   100 100 125
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ แผน 40 คน              -   50 50

ผล              -   70 70 140
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั แผน 30 ร้อยละ              -   80 80
การอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมหลังเข้ารับการอบรมเพิม่ขึ้น ผล              -   100 100 125

รวม 124ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที ่2 50

ตัวชี้วัดที ่3 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการใหม่
33.โครงการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 รักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที ่1 80

32.โครงการตดิตามและประเมนิผลภายหลังผู้เขา้รับการ

ตัวชี้วัดที ่1 68

ตัวชี้วัดที ่2 80

ตัวชี้วัดที ่2 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดมิ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดมิ
31.โครงการประดษิฐ์และพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ตัวชี้วัดที ่1 ศฟง. 1(เลื่อน)

ศฟง.2 (ด าเนินการแล้ว)

ศฟง.3 (เลื่อน)

3

โครงการเดมิ
30.โครงการบรูณาการตรวจเยีย่มลูกจ้างทีบ่าดเจ็บเน่ืองจากการท างาน /

ตัวชี้วัดที ่1 ศฟง.2 (8)
ศฟง. 3 (39)

 ศฟง. 5 (27) 355
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แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทุนเงินทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

ศฟง.ภาค 2-5 108,480.00         
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถ แผน 50 ร้อยละ              -   85 85
ผ่านการทดสอบการปฏบิติัการช่วยชีวิตขั้นพืน้ฐานได้ ผล              -   100 100 118 ศฟง.ภาค 5 (34)
จ านวนคนทีไ่ด้รับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพืน้ฐาน แผน 50 คน              -   40 109 ศฟง.ภาค 4 (40)

ผล              -   44 44 40 ศฟง.ภาค 3 (35)
รวม 79

ศฟง.ภาค 1,2,5 25,955.00          
จ านวนผู้เข้ารับการอบรมทีเ่ข้าร่วมโครงการ แผน 50 คน              -              -             -   

ผล              -              -             -   
ร้อยละความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทยข์องกลุ่มแรงงาน แผน 50 ร้อยละ              -              -             -   
ทีม่ีการต้องการเฉพาะทีไ่ด้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น ผล              -              -             -   

รวม

ศฟง.ภาค 4 65,000.00          
จ านวนผู้เข้ารับการฟืน้ฟูสมรรถภาพทีเ่ข้าร่วมโครงการ แผน 40 จ านวน 

(ราย)
30 60 90

ผล 23 42 55 61
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟืน้ฟูสมรรถภาพทีผ่่านการประเมิน แผน 30 ร้อยละ 70 70 70
ความรู้กอ่นและหลังเข้าอบรม ผล 86 86 88 125
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ แผน 30 ร้อยละ 80 80 80
ในระดับปานกลางขึ้นไป ผล 86 86 92 115

รวม 97ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที ่2 70

ตัวชี้วัดที ่3 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดมิ
36.โครงการ Smart Farmer  เกษตรอัจฉริยะ
ตัวชี้วัดที ่1 90

35.โครงการส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันยาเสพตดิ  
ตัวชี้วัดที ่1 190

ตัวชี้วัดที ่2 80

ตัวชี้วัดที ่2 184

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดมิ

โครงการเดมิ
34.โครงการเพ่ิมทักษะการชว่ยชวีิตขัน้พ้ืนฐาน
ตัวชี้วัดที ่1 85
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แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทุนเงินทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

ศฟง.ภาค 2 15,600.00          
จ านวนผู้เข้ารับการสัมมนาการส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรค แผน 50 คน 50 50 50

ผล 72 72 72 144
ร้อยละความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการทางการพยาบาล แผน 50 ร้อยละ 80 80 80
ทีไ่ด้รับค าปรึกษาและน าไปใช้งานจริงต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ผล 93 93 93 116

รวม 130

ศฟง.ภาค 1-5 80,892,410.00     
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟืน้ฟูสมรรถภาพทีส้ิ่นสุดการฟืน้ฟู แผน 40 ร้อยละ 84 84 84
สมรรถภาพมีงานท า ผล 100 100 100 119
จ านวนผู้เข้ารับการฟืน้ฟูสมรรถภาพทีเ่ข้ารับบริการฟืน้ฟู แผน 30 คน 949 1101 1152
สมรรถภาพในการท างาน  ผล 1130 1130 1165 101
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟืน้ฟูสมรรถภาพทีส้ิ่นสุดการฟืน้ฟู แผน 30 ร้อยละ 85 85 85
สมรรถภาพมีความพึงพอใจในระดับมาก ผล 100 100 100 118

รวม 113

ตัวชี้วัดที ่3 85

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

38.งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน
ตัวชี้วัดที ่1 84

ตัวชี้วัดที ่2 1390

ตัวชี้วัดที ่2 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
งานประจ า

โครงการใหม่
37.โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ตัวชี้วัดที ่1 80
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หมายเหตุ
ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64

กลยุทธ์ที่ 4.6 เปลี่ยน รปูแบบการน าเสนอขอ้มลูและขา่วสารของ สปส. โดยพัฒนารปูแบบ ชอ่งทาง และออกแบบเน้ือหาขา่วสารในการสื่อสารกับสาธารณะที่เขา้ใจงา่ย มปีระสิทธิภาพ 

สกท. 18,000,000         
ใน พ.ร.บ. เงนิทดแทน

แผน 35 จ านวน             -               -              -   
ผล             -               -              -   
แผน 20 จ านวน             -               -              -   
ผล             -               -              -   
แผน 10 จ านวน             -               -              -   
ผล             -               -              -   
แผน 20 จ านวน             -               -              -   
ผล             -               -              -   
แผน 15 จ านวน

เต็ม
            -               -              -   

ผล             -               -              -   
รวม ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์  ส่ือส่ิงพมิพ์ 20

ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนแผ่นพบักองทนุเงินทดแทน  2,500,000 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ส่ือวิทยุ 900

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์  ส่ือออนไลน์ 120

โครงการเดมิ
39. งานประชาสัมพันธ์หน้าที่นายจ้างและสิทธิประโยชน์ทดแทนลูกจ้าง

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ส่ือโทรทศัน์ 95

สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทนุเงนิทดแทน และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3

ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ดว้ยเครอืขา่ยดจิิทลัและเครอืขา่ยการสื่อสารเพ่ือสรา้งการเขา้ถึงและใหบ้รกิารเชงิรกุแก่ทกุคน

 ผลการด าเนินงาน
(%)

ล าดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

กองทุนเงนิทดแทน  
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แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทนุเงนิทดแทน และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

สกท. 1,734,800            
ระหว่างส านักงาน  ประกันสังคมกับสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน

ร้อยละ 80 ของเจ้าหนา้ที่สถานพยาบาลที่ผ่านการอบรม แผน 80 ร้อยละ              -                -                -   
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับข้อกฎหมาย ระเบยีบ  
หลักเกณฑ์และวธิปีฏบิติัการเบกิจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังานและสามารถ แผน 20 ร้อยละ              -                -                -   
ปอ้งกันปญัหาที่เกิดขึน้ ผล              -                -                -   

รวม
สกท.

แผน 80 ร้อยละ              -                -                -   

แผน 20 ร้อยละ              -                -                -   

แผน 20 ร้อยละ              -                -                -   
ผล              -                -                -   
รวม

ตัวชีว้ดัที่ 2 80

             -                -   

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
40.โครงการสร้างความเขา้ใจระบบบริการทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน

ตัวชีว้ดัที่ 1 80
ผล              -   

             -                -   ผล

ตัวชีว้ดัที่ 2 20

             -   
ตัวชีว้ดัที่ 1 20

41.โครงการจัดท าคู่มอืการประเมนิการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต  
ฉบับจัดท า 4  ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (ส าหรับเงินเหลือจ่าย)

แพทย์ผู้ประเมินสามารถศึกษาข้อมูลในคู่มือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ

แพทย์ผู้ขึน้ทะเบยีนเปน็แพทย์ผู้ประเมินของส านกังานประกันสังคม 
สามารถประเมินการสูญเสียสมรรถภาพได้ถูกต้อง ตามหลักวชิาทาง
การแพทย์ และเปน็มาตรฐานเดียวกัน

ตัวชีว้ดัที่ 3 มีคู่มือการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต  ฉบบัจัดท า 4  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์  (E-book)  โดยส านกังานประกันสังคมเปน็
เจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

60

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ผล              -                -                -   
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หมายเหตุ
ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย. 64ม.ค. - ก.ย. 64

ศฟง.ภาค 1 180,000.00          
 (จ้างล่ามภาษาเมยีนมา)

บคุลากร(ล่าม)ที่มีความรู้ด้านภาษาเมียนมา แผน 60 อัตรา              -              -              -   
ผล              -              -              -   

ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพชาวเมียนมา แผน 40 ร้อยละ              -              -              -   
มีความพงึพอใจในระดับมากขึ้นไป ผล              -              -              -   

รวม

ศฟง.ภาค 1-3 111,450.00          
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น แผน 30 ร้อยละ              -              -              -   
เกี่ยวกับแผนปอ้งกันอัคคีภยั ผล              -              -              -   
 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

แผน 40 ร้อยละ              -              -              -   

ผล              -              -              -   
ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ แผน 30 ร้อยละ              -              -              -   
ในระดับปานกลางขึ้นไป ผล              -              -              -   

รวม

ศฟง.ภาค 1 39,650,400.00      

ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ แผน 100 ร้อยละ              -              -              -   
และภมูิทศัน์ ของศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพคนงาน ผล              -              -              -   

รวม

แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับล าดบัที่ ตวัชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เปา้หมาย

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 3 80

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการใหม่
44.โครงการปรบัปรงุอาคารและภมูทิศัน์ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑

ตัวชี้วัดที่ 1 100

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ตัวชี้วัดที่ 2 80

43.โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารซักซ้อมแผนการปอ้งกันระงบัอัคคีภยั
ตัวชี้วัดที่ 1 80

กองทุนเงินทดแทน  

ยุทธศาสตรช์าต ิยุทธศาสตร ์6 ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั
แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทนุเงนิทดแทน และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการใหม่

ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่5 ปฏริปูองค์กรใหก้้าวทนัตอ่การเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหบ้รกิารไดเ้ตม็ศักยภาพ

โครงการใหม่
42.โครงการสรา้งการรบัรูแ้ก่ผู้เขา้รบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพชาวเมยีนมา

ตัวชี้วัดที่ 1 70

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่  ไตรมาสที่  ผลการ
ด าเนินงาน(%)
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แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทนุเงนิทดแทน และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

ศฟง.ภาค 2 499,820.00          

ร้อยละความส าเร็จของการควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง แผน 100 ร้อยละ              -              -              -   
อาคาร และภมิูทศัน์ ของศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพ ผล              -              -              -   

รวม

3,429,000.00        
จ านวนคร้ังในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ แผน 50 จ านวน              -              -              -   
กองทนุเงินทดแทน ผล              -              -              -   
ร้อยละความส าเร็จการจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี แผน 50 ร้อยละ              -              -              -   
เสนอผู้บงัคับบญัชาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผล              -              -              -   

รวม

ศฟง.ภาค 1-5 270,000.00         
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน ศฟง.1 (ยกเลิก5 คน) 80 แผน 30 ร้อยละ 80 80 80
ความรู้หลังการฝึกอบรม โดยท าแบบทดสอบความรู้ ศฟง.2 (ยกเลิก) ผล
ความสามารถและได้คะแนนมากกวา่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ศฟง.3 (เล่ือน)
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พฒันาทักษะด้านภาษา แผน 70 คน 10 10 20

ผล 10 10 22 100
รวม 100ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
47.โครงการฝึกอบรมทกัษะดา้นภาษาเพ่ือพัฒนางานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ตัวชี้วดัที่ 1

ตัวชี้วดัที่ 2 ศฟง.4 (เล่ือน)
ศฟง. 5 (ยกเลิก 10)

43

80 80 80 100

กลยุทธ์ที ่5.5  ปรบัรปูแบบ แนวทางการพัฒนาบคุลากรทีร่องรบัความแตกตา่งและหลากหลาย (ทัง้วัย วิธีคิด ศักยภาพ เชือ้ชาต ิหรอืภาษา) เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนากันและกัน โดยเสรมิใหแ้ตล่ะคนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
งานประจ า
46.งานคณะกรรมการตรวจสอบกองทนุเงนิทดแทน 
ตัวชี้วัดที่ 1 10

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

โครงการใหม่

ตัวชี้วัดที่ 1 100

45.งานปรบัปรงุและพัฒนาดา้นกายภาพ พ้ืนที่ และอาคารสถานที่ วงเงนิต่ ากว่า 
500,000 บาท ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน
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แผนปฏบิตักิารของส านักงานกองทนุเงนิทดแทน และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าป ีพ.ศ. 2564

สกท. 424,100.00          
ทั่วประเทศ ในการใชร้หสัประเภทกิจการและอัตราเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการก าหนดรหสัประเภท แผน 100 คน              -              -              -   
กิจการและอัตราเงินสมทบกองทนุเงินทดแทน ผล              -              -              -   

รวม

สกท. 920,000.00          
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศฟง.ภาค 2-5 แผน 80 คน              -              -              -   

ผล              -              -              -   
ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน แผน 20 ร้อยละ              -              -              -   

ผล              -              -              -   
รวม ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่  5.6 ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรใหกั้บบคุลากร จนเกิดเปน็วัฒนธรรมองค์กรที่เดน่ชดั สามารถสะทอ้นถึงภาพลักษณ์ของ สปส. และถ่ายทอดไปสู่การใหบ้รกิารแก่สังคมแรงงาน การท างานรว่มกับพันธมติร เครอืขา่ย และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
โครงการเดมิ
49.โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของส านักงานประกันสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1 90

กลยุทธ์ที่ 5.5  ปรบัรปูแบบ แนวทางการพัฒนาบคุลากรที่รองรบัความแตกตา่งและหลากหลาย (ทั้งวัย วิธีคิด ศักยภาพ เชื้อชาต ิหรอืภาษา) เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนากันและกัน โดยเสรมิใหแ้ตล่ะคนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
โครงการเดมิ
48.โครงการเพ่ิมสมรรถนะเจ้าหน้าที่งานทะเบยีนนายจ้างและงานเงนิสมทบ

ตัวชี้วัดที่ 1 150

ตัวชี้วัดที่ 2 90
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